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N J E T U E Å \^ ^.åi . r* yiy.
de affinitate mutua Heteroliclieimm, ab J. M.NSor||an V^

anno 1852 proposita, nunc modo grapliico plenius"

exhibita cum mutationibus, nexu arctiore formarum

& indole sporarum præoipue ducibus.

bæregne omstændigheder foranledigede mit for snart 20

år tilbage offentliggjorte lille arbeide om lavernes forvandtskab,

og gjorde tillige, at jeg i den nærmest påfølgende række af år

så godt som aldeles ikke befattede mig med laverne, indtil jeg,

siden 1865 i de fritimer, som en praktisk livsstilling kan levne,

har syslet med dem som blot og bar samler. De for literær

syssel ugunstige forholde, hvorunder jeg er stillet, har ikke til-

ladt mig at befatte mig med dybere gående og kritiske studier.

Ved således efter et langt mellemrum på ny at gjøre et, men des-

værre altfor flygtigt, bekjendtskab med laverne, har jeg ikke ganske

kunnet frigjøre mig for min tidligere udtalte tro, at der er nogcn,

om end maske kun stykkevis sandhed i den anskuelse, at laver-

nes sporer i det store tåget, skjønt med ikke fa og ikke uvig-

tige imdtagelser i det enkelte, mere end de ydre organer anty-

der, i%vilke hovedretninger forvandtskabet mellem disse uansee-

lige væxter må søges. Uagtet jeg på forhånd kan vide, at

denne min anskuelse neppe vil deles af nogen af nutidens fag-

æænd, vover jeg dog på ny at fremsætte den under en noget

forandret fonn. Om denne konjektur ved fortsatte undersøgelser

maske vil vise sig at være i mange henseender urigtig og for-

feilet, nærer jeg dog det håb , at det neppe kan være til skade

for sandheden, at en sag sees fra forskjellige sider.

For en blot og bar konjektur som nærværende har jeg anseet

det bekvemmest og anskueligst at benytte den friere grafiske

Fremstillingsmåde. Jeg har valgt at gjøre dette i form af et

landkort, således som Linnée tænkte sig væxternes naturlige

forvandtskab fremstillet

Vort nærværende kjendskab til laverne turde maske ind-

rømmes at være meget ufuldstændig. Den sande karakter og

indbyrdes samvirkning af de tvende reproduktionsorganer , vi

kjender, er jo tildels meget tvivlsom, og synes at gjøre tilværel-

sen af endnu uopdagede og vigtige organer ikke aldeles usand-

synlig. Hvad den indre struktur af thallus og fomemlig laver-
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nes primitive udvikling a f protothallus angår, er vor viden ind-

skrænket og meget utilfredsstillende. Når nu hertil kommer, at

det sandsynligvis kun er en mindre del af klodens lavflora, som

til dato er beskreven, og at man lige til de seneste år endog i

Europas bedst undersøgte lande har fundet typer for ny slægter,

der tildels har været af megen betydning for affmitetsforholdenes

forståelse, tør det vel være tilladt at have forskjellige selv gan-

ske modsatte anskuelser om, hvad der hos laveme er virkelig

nærmere beslægtede former, og hvad kun analoge dannelser. Samt-

lige laver er indbyrdes temmelig forvandte, og deres enkle og

monotone organisation byder fa og vaklende holdepunkter for

betragtningen. Var det tilladt at bruge et sådant billede, kunde

man sammenligne laveme med et kortspil. Lad herrekortene

forestille de i ydre dannelse høiest udviklede buskagtige og blad-

agtige laver, mellemkortene de lecanorinske, småkortene de leci-

deinske og pyrenocarpe. Men så har man spillets 4 kolører,

som vi vil tænke os at repræsentere de hovedsagelig på sporerne

grundede forvandtskabsrækker. Der kan nu være god grund til

at betragte alle herrekort, alle mellemkort og alle småkort som

de hver for sig nærmest sammenhørende, og derved sammen-

ordnes i al fald, hvad der for vor ydre sands har mest iøine-

faldende tilfælleds, og som selv i halvmørket kan skjelnes. Men

på den anden side kunde der være lige så meget, som taler for,

at just kortene af samme kolør, altså alle hjertere, alle rudere,

alle spadere, alle kløvere er de indbyrdes beslægtede, medens

konger, damer, tiere osv. kun er analoge former inden kolører-

nes forvandtskabsrækker. På en noget lignende made turde det

forholde sig med vor opfatning af lavernes forvandtskab, alt efter-

som man enten lægger den hovedsagelige vegt på den ydre orga-

nisation eller paa den indre og navnlig på sporernes dannelse,

kun med den forskjel, at sagen bliver ulige mere indviklet, usik-

ker i enkelthederne og vanskeligere at afgjøre. Inden nogle

grupper af laverne vil man fmde mere bestyrkelse for den ene

opfatningsmåde af affmitet og analogi, inden andre for den mod-

satte. Mod alle grunde og demonstrationer vil der kunne stil-

les omtrent lige vegtige modgrunde og kontra-demonstrationer.

For min betragtning står lichenologien for nærværende

på det lave udviklingstrin, at erkjendelsen af det naturlige for-

vandtskab vanskelig kan grundlægges på så konstante og afgjø-

rende kjendsgjerninger, som den strænge empiriske videnskab

nødvendigvis må kræve. Beklagelsesvis vil tilslut enhvers opfat-

ning og overbevisning i dette stykke for en ikke ringe del kom-



me tilat bero pa en mere umiddelbar følelse af natursammen-

hængen, et godtykkeligt skjøn. Hvor lidet behagelig denne

sandhed end er, er det dog gavnlig at holde sig den for øie;

og at forholdet virkelig er dette, synes at fremgå af den moderne

lichenologies literaturhistorie. Hvorfra skulde vel al denne bit-

terhed og animositet mod anderledestænkende, alt dette odiura

theologicum skrive sig hos intelligente, fordomsfri og sandheden

oprigtig hengivne naturforskere som nutidens lichenologer, uden

derfra, at troen er stærk og de objektive beviser svage.

Men er videnskabens nærværende standpunkt dette, må
det \'ære tilgiveligt, at der opstilles en blot og bar konjektur.

Mindst af alt vover en sådan at ville stille sig ved siden af de

mange videnskabelig begrundede systemer med deres strænge

konsekvents. Man kan fuldt ud vurdere disses praktiske værd

og nødvendighed, om man end tror, at de ikke er udtryk for

iavernes naturlige forvandtskab.

Hvad der hos mig mere end noget andet har fremkaldt

den tro, at Iavernes sporer mere end de øvrige organer er vort

vigtigste, skjønt undtagelsesvis aldeles feilslående hjælpemiddel

til erkjendelsen af de større forvandtskabsrækker inden Heteroli-

chenes, er betragtningen af de laver, som indbefattes under slæg-

terne Teloschistes, Xanthoria, Caloplaca og Blastenia,

Skjønt disse laver inden sin midte har at opvise alle væsentlige,

og de indbyrdes mest forskjellige thallusformer og dertil begge

hovedformer af de discocarpe frugter, har de efter min opfat-

ning så meget tilfælleds i indre og ydre, og er ved de allerede

nu kjendte former indbyrdes sammenknyttede til en helt gjennem

og i høieste grad naturlig række af en sådan kontinuerlighed, at

der ikke kunde være synderlig mindre afstand mellem rækkens

enkelte led, naar der i det hele tåget skal gives distinkte arter.

Hvilketsomheist af de sædvanlig antagne systematiske principer,

der dog væsentlig er hentede fra thallus's udviklingsgrad og apo-

theciets dannelse eller fra begge disse, man vil befølge, er det

uundgåeligt, ikke alene at sønderlemme denne så naturlige ræk-

ke, men endog at ^ærne dens enkelte led vidt fra hinanden,

foråt føre dem sammen med analoge men fjærnere forvandte

former. Sporerne alene viser i dette tilfælde den rette vei, de

peger i samme retning, som det naturlige forvandtskab går, ved

deres hjælp kan man sammenordne det sammenhørende og ude-

stænge det mindre forvandte. Men samtidig med, at sporerne

mere end samtlige øvrige organer tilsammentagne angiver det

naturlige forvandtskab, hvad flerheden af Teloschistei angår.



gjentager der sig dog også med dem det samme som med alle

øvrige hidtil kjendte organer hos laverne, at de nemlig for en-

kelte arters vedkommende i den grad afviger fra typusen, at de

lader os ganske hjælpeløse og henviser os udelukkende til de

hjælpemidler til forvandtskabets erkjendelse, som de øvrige or-

ganer og habitus frembyder. Biatorina nivalis, B. pyracea,

Placodium fulgens og Amphiloma bracteatum må man

vistnok med Nylander føre sammen med de tilsvarende Telo-

schistei, tiltrods for deres afvigende sporedannelse. Nylander

synes mig derfor indtil en vis grad at have fuldkommen ret i,

at en til de yderste konsekventser gående sporologisk begrun-

delse af slægteme kan føre til forvirring og vilkårlighed. Men
når man ikke benytter sig af altfor minutiøse og uvæsentlige

sporekarakterer, vil dog dette efter min tro mere høre til und-

tagelserne end til regelen, og det modbeviser ikke den store be-

tydning, som sporerne desuagtet har for forståelsen af lavernes

forvandtskab, men maner kun til forsigtighed i benyttelsen deraf.

Men om man end vil indromme, at sporerne, hvad den

enkelte gruppe Teloschistei angår, er af en overordnet betyd-

ning for erkjendelsen af forvandtskabet, er man ingenlunde be-

rettiget til at slutte, at de spiller en lignende rolle hos de øvrige

laver. Imidlertid forekommer det mig, at dette dog øiensynlig

fmder sted inden flere suiter a f laverne, medens det må indrøm-

mes, at inden andre kan noget lignende vanskelig eller aldeles

ikke påvises.

Hvad der maske mest taler mod gjennemgående at lade

sig hovedsagelig lede af sporerne ved grundlæggelsen af de større

forvandtskabsrækker, er, at Py r en oe ar pi da ikke vel kan danne

noget helt ligeover for Discocarpi, men i lighed med disse

må ikke alene søndres i forskjellige sporologiske grupper, men

disse grupper må sammenknyttes med de tilsvarende discocarpe.

Det er dog ikke bare konsekventsehensyn, men også enkelte åben-

bare tilknytningspunkter mellem de således sammenførte isospore

former inden disse den ydre frugtdannelses tvende hovedgrupper,

som tilskynder til at følge den vei, sporerne viser. Heller ikke

bør man overvurdere den kløft, som synes at åbne sig mellem

de pyrenocarpe og discocarpe laver. For det første kan man
ikke lade ude af betragtning, at den sandsynlig^ds mere oprinde-

lige pyrenocarpe dannelse, alene, hvad det ene af de tvende slags

befrugtningsorganer angår, hos de i det ydre høiere udviklede

former viger pladsen for den discocarpe dannelse, medens den

hos samtlige laver holder sig uforandret p}Tenocari:) , hvad det



andet befrugtningsorgan, spermogonierne, angår, uden at tale om
pycniderne. Befrugtningsbeholderens dannelse i saa henseende

synes derfor mere at være afliængig af organets særlige funktion

end at frembyde en med afhniteten dybt sammenhængende mor-

fologisk karakter.

Hos Homolichenes synes også grændsen meilem den

pyrenocarpe og discocarpe dannelse ingenlunde at være skarp,

og at begge disse dannelser gjentager sig hos de tvende hoved-

afdelinger af laver, advarer end mere mod at overvurdere deres

taxonomiske betydning.

J-n vernacula ante memoravi, qvibus rebus motus

coDJectiiram nudam hane denuo proponam, & cur statu

hodierno lichenologiæ talem permissam existimar© ausus

sim; nunc restat tabulam explicare.

In tabula adjuncta series affinitatis Heterolichenum

mappæ geographicæ instar in planiglobiis graphice exhi-

bitæ sunt. Planiglobium utrumque circulis parallelis in

zonas qvinqvue divisum est^. se. Ima ab infero pro pyre-

nocRi-pis, 2da pro homocarpis , Stia pro heteroqarpis cru-

staceis, 4ta pro heterocarpis foliaceis, 5ta pro heterocar-

pis fruticulosis. Dein in planiglobiis series seqventes

affinitatis, se. 1) Haplosporei 2) Hyalarthrei 3) Mau-
rosporei 4) Teloschistei 5) Mycoblastei y. Pyc-

nobryi ut totidem terræ continentes separatæ, ab infero

suprorsum directione meridianorum per zonas nominatas

se extendentes, delineatæ sunt. Sic series omnis infime

e regione pyrenocarpa, si adest, exordium capit, per re-

gionem homocarpam primum lecideinam dein biatorinam

adseendit, per regionem lecanoriuam in placodialem abeun-

tem altius continuatur, demum per regionem parmelia-

ceam adseendens culmen attingit in regione suprema fru-

ticulosa. In serie qvalibet genera v. farniliæ, qvæ aut

indole propria apotheciorum ut Graphidei & Epico-
noidei, aut evolutione thalli elevatiore qvam regioni,

unde oriuntur, typicå & communi dissentiunt, sicuti Cla-

doniei, Stereocaulei, Dermatocarpei, cæt., depictæ

sunt e similitudine promontorii v. pæninsulæ v. lingvæ

elongatæ e continente seriei protrusæ, ad basiu magis

minusve constrictæ, proportionaliter ad gradum aberratio-
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nis v. defectus formarum iutermediarum. Cum tribus

qyidam tali modo a typo regionis suæ se sejungens for-

mis regionis alius aberratione ipsa appropinqvat, res eo

modo indicatur, qvod lirgva tribum exprimens versus

zonara illam se protrahit, cujus formis analoga fit. Cla-

d on i ei ex. gr., liehenes eximie biatorini, thallo horizon-

tali primario, in plurimis sqvamuloso, ganden tes, lingvam
figurant e parte biatorina regionis homocarpæ Haplo-
sporeorum egredientem et proxime e loco illo, ubi Pso-
ra, qvoad thallum analoga, posita est. Sed propter thal-

lum perpendicularem secundarium, podetia refereutem,

liehenes frutieulosos simulantia, lingva e zona homocarpa
exiens in zonas proxime superiores versus fruticulosam

adscendit, qvam tamen levera non attingit, retracta ori-

gine biatorina & thallo tantummodo pseudofruticuloso,

Concatenatio generum seriei cujusvis positione &
appropingvatione nominum tabulæ partim designata est.

Ubi nomina allata, alterum litteris majoribus, alterum

multo minoribus scriptum, sese media secant, exprimere

vult, genera hæc meo sensu confluere v. alterum eorum
dignitatis inferioris esse.

Nomina in tabula recepta dignitatis differentis sunt,

nunc genera, nune subgenera, nunc scctiones generum
leviores exprimentia, prout aptiora ad connexionem for-

marum demonstrandam. Non pauca genera ommissa sunt,

aut qvippe proposito superflua aut propter spatium defi-

eiens, aut qvippe affinitas mihi nimis dubia visa est.

Hoc explicato, commentationes sepventes de serie-

bus singulis afferre liceal.

I. HAPLOSPOEEI
sunt Heterolichenes sporis simplicibus (vulgo non

magnis), pariete hyalino, non incrassato munitis, modo
communi germinantibus, nisi ad alias series numerandi

propter nexum arctiorem cum membris earum (sporis

abortu anomale|^simplicibus).

Sporis simplicibus gaudentes, statui maxime primor-

diali cæterarum similibus, Haplosporei seriem primor-

dialem, ab origine antiqvissimam forsitan referant.

Verisimiliter primordiales^ in classi vegetabilium

inter terrestria omnia certo maxime primordiali loca pri-

mitiva qvoque freqventius inhabitant. Substrata nempe



lapidea imda plurimæ species præferunt & impriinis ru-

pes graniticas, saxa & detritus forraationis primitivæ; ad

substrata organica & alia absolute secmidaria exclusive

obvenientes pauciores sunt. In regione infima seriei spe-

cies ex. gr. Verrucaria mueosa & proximæ adsunt,

qvæ etiam epochå geologicå hodiernå tantummodo loca in-

habitant, qvalia in origine rerum ante omnia cætera ter-

restria fuerint, se. rupes prorsus nudas formationis pri-

mitivæ, qvæ in eo sunt, ut e mari emergant, recessu

æstus solum eniersæ & aéri expositæ, accessu submersæ.

Ad territorium pyrenocarpum seriei in tabula nostra

intime annexa est pæninsula Glomerillam grapbice ex-

ponens. Inter omnes hie licben infime positus est, prop-

ter simplicitatem extremam texturæ, in organa elemen-

taria essentialia nuda qvasi reductæ. Nexum propiorem

nee cum Vcrrucariis nee cum aliis mihi cognitis manife-

stat. Thallus sui generis est; apothecia tam rudimenta-

ria, ut differentia inter indolem pyrenocarpam & disco-

carpam vix distincte explicita videatur, illæ tamen prox-

ima apparent.

In priraordiali bac serie nexus inter territorium

pyrenocarpum & discocarpum, qvod non mirum, non ma-

nifestus est, Bagliettoa talem vix & ægre demonstrante.

Hie fort&sse memorandum est, Verrucariam muralem
& species proximas Tbelidiis qvibusdam. qvorum sporæ

prorsus maturæ nunc biloculares nunc simplices etiam

in eodem specimine inveniuntur, tam arcte affines eva-

dere, ut veris"imiliter Thelidia sporis constanter anoma-

lis eonsiderandæ sint & ad Hyalarthreos referendæ.

Nexus inter regionem homocarpam & leeanorinam

magis perspicua est, formis inter biatorinas & lecanori-

nas vaciilantibus effectus. Biatoras & Lecideas inter

se multis modis confluere, superfluum est demonstrare.

Ps or a, typo thalli pro regione elevatius evoluto excel-

lens, parte altera cum Biatoris, altera ex. gr. per Le-

cideam fuscoatram & Astroplacam cum Lecideis
adsuciatur.

Placographa, excepta forma exteriore apothecii,

omni respectu Lecidea vera, & Agyrium, ab Haplo-
sporeis biatorinis certe non remotius qvam ab Hyalar-
tbreis, ad qvos Graphidei relati suut, unacam Xy-
^ograpba propter sporas simplices ad Haplosporeos
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DLtraeratæ sunt, non sine nialtis dubiis. Graphice liehe-

nes hi ut pronlongatio lateralis regionis homocarpæ de-

lineati sunt.

E regione eadem pronlongationes lingvæformes re-

strictæ duæ adscendunt, altera e subregione lecideina

originem ducens Pilophoros repræsentat, altera e sub-

regione biatorina Cladonieos. Thallus horizontalis Pi-

lophororum unacum apotheciis prorsus lecideinus, nee

differentia inter hæc organa & eadem apud ex. gr. Le-

cideam panæolam var. elegantem magna est. Si

Biatora & Psora in familias v. subfamlias suas a leci-

deinis longius removeantur, eadem ratione Cladoniei
& Pilophori in familias v. subfamilias sejunetas referri

debeant. Cladoniei, lichenes stricte biatorini & pseu-

dofruticulosi , Psoris & Biatoris, ut mihi videtur,

proxime affmes sunt. Inter formas Cladoniarum epi-

phyllas, podetiis abortivis gaudentes, & Ps or as forsitan

differentia non major sit, qvam ut, si formæ illæ solæ

ne« Cladoniæ uUæ typicæ cognitæ essent, eas ad Pso-
ras referre liceret.

Region es heterocarpæ Haplosporeorum inter se

seriem partim bene continuam adscendentem constituunt,

ex. gr. membra earum seqventia

:

P. aleurites -|- Parmelia ambigua -f- P- hjperopta
1

Placodium cartilagineum

Placodium saxicolum

Placodium c o n t ! a c t u 1 u m
i

Lecanora argopholis -|- Lecanora polytropa
/^. intricata

Lecanora varia -f- Lecanora subfusca,
cæt.

Parmelia per species fuscescentes cum Cetra-

riis (Platysmatis) arcte coUigatur & ab al tero latere per

Everniopsin cum E\erniis.

II. HYALAETHREI
sunt Heterolichenes sporis vario modo septatis, pa-

riete hyalino v. demum rufescente v. fuscescente (non
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priraum æruginello, demiun satiirate obscurato) & coii-

tento vulgo liqvidiore mimitis, modo coramuni germinan-
dbus, v. lichenibus hisce arcte affiEes, etsi sporis a typo

magis minusve recedentibiis.

Series Hy alarthreorum, qvoram sporæ, statn

præcoci Haplosporeis analogæ, secundaria evolutione

typum elevatiorem exhibent, hisee perfectior, nobiljor,

magis secundaria, origine verisimiliter recentior existi-

manda est. Abundantiå & elegantiå formarum, svavitate

& splendore colorum haud raro iusignita centrum crea-

tionis licheiiosæ hodiernæ occupare videtur, fastigium

ejus in formis summis qvodammodo referens.

Species Hyalarthreorum, Haplosporeis com-
paratæ, ad secundaria substrata imprimis organica (cor-

lices, muscos, humosa) nee non calcarea formationum

recentiorum multo freqventius obveniunt, Rupes calcareas

qvaslibet graniticis ad universum præferre videntur. Ma-
jor summa specierum clima temperatum & calidum frigi-

diori anteponet.

In formis nonmillis seriei sporæ culmen evolutio-

nis organi hujusce attingunt, maxime compositæ, structura

multiplici modo variante, sed simul in speciebus v. ge-

neribus singulis (præcipue, si sporæ 2-loculares) valde in-

constantes & fallaces, non raro prorsus atypice dissen-

tientes.

Differentiæ principales indolis apotheciorum in se-

rie Hyalarthreorum etiam minus definitæ & constan-

tes qvam in cæteris videntur. In speciebus congeneribus,

immo proximis, apothecia ex. gr. scutellaria S: pateUaria

promiscue obveniunt; in eadem specie sæpe indoles

ambigua inter utramque intermedia, v. duplex, utrumqve

typum consocians observatur. Inconstantiæ, ambiguitatis,

duplicitatis exempla ofFerunt, alteri allero modo, inter

foliaceos Peltigerei, inter fruticulosos Roccellæ, inter

pseudofruticulosos Stereocaulei, inter crustaceos dis-

cocarpos Pannari^ei, Phialopsis, Gyalectæ, cæt.

Apothecia;:Beloniæ mediationem indolis pyrenocarpæ &
discocarpæ detegunt.'

Inter Hyalartlireos apothecia typos sat singulares

qvoque offerunt. Formis levius peculiaribus Gyalectæ,
Petractis, Bæomy;cetis non raemoratis, notabilior pro-

dit figuratio disci in longitudinem producta v. difformis,
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qvani manifestam faciunt inter foliaceos in peltis Pel ti-

ger a & N e p h r m a , inter crustaceos formatione illis

simili Glos so di lim & Th vsan o thecium, nee non
modo extremo in lirellis suis Graphidei numerosissimi.

Metamorphoseos gradum elevatiorem præbent organa fruc-

tificationis composita Gly phidieo rum & Trypethe-
lieorum.

Color apotheeiorum prævalet pulchre ruber, car-

neiis, rosens, coccineus in speciebus crustaceis iis, qvorum
apothecia non obscurata sunt, nee solum in discocarpis,

sed color idem v. similis qvoque apud pyrenocarpos non-

nullos apparet, qvorum apotheciis apud Haplosporeos &
Maurosporeos semper perithecia carbonaeea sufficiant.

Septatio illa pro serie typica, qvæ in organo nobi-

liore fructifieationis sese præbet, minime deest in organo

principali nutritionis analogo, gonidiis. In Hyalarthreis
crustaceis, pyrenocarpis, graphideis, biatorinis gonidia

cliroolepidea freqventius adsunt, pauUo v, magis evoluta.

In sqvamulosis & foliaceis se. Pannarieis, Peltigereis,
Stic teis, immo in pseudofruticulosis, si opinio q\\- Nylan-

der de cephalodiis Stereocaulormm comprobetur, gra-

nula gonima concatenata indolem qvodammodo non dis-

similem ihdicare videntur.

Series in regionibus superioribus, ut Weitenwebe-
ras fere prorsus gelatinosas infimæ regionis taceam, præ-
cipue per Pannarieos & gradu minore per Peltige-
reos Sticteosque versus Homoliehenes sensibiliter

vergit, qvibuscum qvoque ambiguitatem & inconstantiam
indolis apotheeiorum, sporas hyalinas sæpius septa-

tas, inc\inationem ad substrata calcarea & organica com-
munera habet.

Congruentia forraarum terrltorii pyrenoeavpi & dis-

eocarpi in serie hacce recentiore evidentior exstat qvam
in Haplosporeis & Maurosporeis. Belonia Gya-
lectas (Secoligas) proximosque cum Thelopsi & qvi-

busdam Mieroglænis jungit. Non sporæ solæ, sed ha-

bitus totus hymenii alti hyalini, color apotheeiorum, struc-

tura cliroolepidea gonidiorum convenit. Seges trella

pyrenocarpos perifhecio colorato gaudentes, qvasi biatori-

nos inter pyrenocarpos, cuna Thelidiis, Sagediis, cæt.

conducit.

Ab altero latere Aithopyreniæ ad Myoopora
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& Årthonias propius accedere videntui-, dum mi ra est

inter Trype thelieos & Glyphideos analogia.

Dermatocarpa. etsi sporis consfanter simplicibus

differentia, propter necessitatem cum Placidiopsi ad

Hjalarthreos referuutm-, qvibuscum qvoad indolem pe-

rithecii & p. p. habitum in universum facilius conciliari

videntur qvam cum Haplosporei s pyreuocRrpis. Neqve

tamen negandum esl, formas qvales Dermatocarpon
hepaticum & D, rufescens Haplosporeis qvibusdam

fallaciter similes dubia movere posse. Verrucariæ The-

lidia anomala forsitan censendæ ante memoratæ sunt

& interpretationi futuræ, cognitioni profundiori .suffultæ,

commitendæ sunt.

Regio homocarpa cum heterocarpa sine uilo limite

confluit, dum formæ mere biatorinæ, Pbialopsi cfeGya-

lectis (Secoligis) mediantibus, cum Hæmatommatis
compinguntur. Genera lecideina & biatorina inter se

multiplici modo implicari graphice in tabula exponere

conatus sum. Sagiolechia, qvasi hymenio Gyalectæ

in excipulum lecideinum imposito instructa, ea re analo-

giam cum Graphideis qvibusdam offerens, formas strictius

lecideinas cum biatorinis in lecanorinas vergentibus pul-

chre coagmentat. Gyalectæ, apotheciis singulariter con-

strictis & interdum fere clausis, parte hymeniali demum e

restante excipulo proprio denudato vacuo vulgo elapsa,

modo levi qvidem in pyrenocarpos forsitan tendere di-

cantur.

E regione homocarpa principali subregio collateralis,

eå prævalentior
,

pæninsulæ instar progi'editur, Gra-

phideos exhibens, qvos Schismatomma & Lecanactis

cum regione principali nectunt.

Stereocaulei pseudofruticulosi e regione eadem

per lingvam adscendentem assurgunt, sua in serie partes

Cladonieorum Haplosporeorum fere gerentes, in eo

tamen præter alia magis essentialia ab iis differentes, ut

e stirpe granuloso - crustacea , Cladoniei e sqvamulosa

qvasi originem ducant. Hiatus inter Stereocjauleos &
Bæo[myceos, qvi ultimi in typos comniuniores regionis

sine ullo saltu majore transeunt, vix insuperabilis, gene-

ribus Stereocaulisco & Scalidio mihi incognitis veri-

similiter sat bene expletus. Etiam forma crustacea qva-
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lis ex. gr. Bilimbia syncoinista habitu a Stereo-

caulis humilissimis non prorsus abhorret.

Cio. Nylander duce. genera Glossodium <fe Thysa-
nothecium. juxtaposita sunt & ad Hralarthreos relata,

qvamvis sporæ in ulrimo sæpius imiloculares apparent.

E regione modo simili protrusa sunt ac Bæomycei.
In regione heterocarpa crustacea Pannaria &Pso-

roma. sporis simplicibus vulgo discedentes, a Coccocar-
pia (fe Massalongia. apud qvas sporæ seriei tjpicæ pro-

deunt. minime divelli possunt. Inter Panna rie os & mere
crustaceos distantia major exstat. qramris formæ ut Pso-
roma hrpnorum <fe ex. gr. Gyalectæ qrædam e regi-

one proxime inferiore non prorsus abhorrent præcipue
qvoad apbthecia. Hiatus inter Pannarieos <fe Sticteos
regionis foliaceæ ope Massalongiæ deminuitiu-, qvæ
qvasi Sticteus qridam sqvamulosus prodit.

Peltigerei typum Sticteis certo affinem sed in-

dolis propriæ præbet, apotheciis singularibus. In omnibus
apothecia demum biatorina. in nonnullis ab initio. Sed
indusium, ubi adest, vix nisi initium marginis thallodis,

ad stratum corticale solum reductum & statu præcoci eam
ob rem emortuum. interpretandum est. Sic Peltigerei,
indole ambigua apotheciorum bifrontes, altera parte in

mere biatorinos tendentes versus Glossodieos, apothe-

ciis haud dissimUibus instructos, graphice expositi sunt, al-

tera parte versus Pannarieos propinqviores cursum di-

rigente?. Inter Massalongiam sterilem (fe minutas for-

mas steriles saxicolas Xephroniatis lævigati var. pa-
rilia etiam similitudo qvædam habitualis observanda est.

Congruentia Pannarieorum, Peltigereorum, Sticte-

orum r|voad structuram thallinam gonidiis vulgaribus &
granulis gonimis in typis eoruin proximis mutantibus indi-

catur. Sporæ Solorinæ fere Maurosporeorum sunt, sed
necessitas cum Peltigereis certo multo major est qvam
cum Physciis. Præterea Stictei propinqvi docent, spo-

ras iis Maurosporeorum fallaciter similes ut aberrationes

typi hyalarthrini oriri posse, qvæ res eadem qvoque in

Graphideis & modo eximio præcipue in Encephalo-
grapha manifestatur.

Seriei Hyalarthreorum proprium videtur, qvod
fastigiura ejus. qvantum hactenus constat, non e fi-uticu-

losis constituirur. qvasi metamorphosi elevatiore e propin-
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qvis fijliaceis provenientibus, sicuti Ever nise e Parme-
liis, Tornabeniæ e Physciis. Teloschistæ e Xan-
thoriis. Stictei foliacei fasti^um seiiei potius repræ-

senlant qvam fruticulosi ut Roccellæ <fc Ramalinæ e

stirpibus mere cru5taceis qvasi assnrgentes.

Roccellarum necessitas cum Dirinis d: per lias

cum crustaceis heterocarpis cæteiis vix dubia. Yerisimi-

liter Ramalinæ modo simili ad crustaceos nexæ 5Unt,

etsi formæ hoc demonstrantes ad præsens non indigitari

possunt.

Hiatus major continuitati? seriei meo sensu ille est.

qvo altera parre Peltigerei <t Stictei (fc Pannariei,
altera Ramalinæ a membris proxime positis seriei sepa-

rantur. Sed res duas hac occasione ante oculos penere

debemus, Imo. qvod inler Hyalarthreos clima calidius

in universum præferentes formas multas incognitas in ter-

ris calidioribus tam male exploratis verisimiliter detegen-

das esse & inter has forsitan qvoque membra inlermedia

desiderata, 2do, qvod rincula inter tribus. qvi in creatione

hodierna rerera inter se restricti sunt, sæpe i-ara sunt

vegetabilia, angustis finibus cerlis se continentia. qvippe

sunt species superstites evanituræqve formationis pereun-

tis & retrogradæ. Ut exempla rei e regno vegetabili cæ-

tero & animali taceam, inter lichenes typi affinia remo-

tiora jungentes tam multi detecti sunt, proventu, ut vide-

tur, rariores ex. gr. Belonia, Trlop heron. Tholurna,
ut etiamnunc in futurum non paucos inreniendos esse

sperare liceat.

m. MAUEOSPOREI
sunt Heterolichenes spoiis vario modo septatis, pariete

sæpe ex æniginello demum satui-ate fusco v. nigro, immo
carbonaceo, contento liqvidiore vulgo munitis. modo com-

muni germinantibus, v. lichenibus hisce arcte affines, etsi

sporis a type magis minusve recedentibus.

Territorium pyrenocarpum cum territorio discocarpo

concatenatur auxilio Limboriæ, cujus nucleus discifor-

mis a perithecio carbonaceo. post dehiscentiam fere modo

discocarporum cupulari. amplexus est. Genera ur ex. gr.

Sporodictyon 6: Urceolaria membro hoc conciliante

sibi propinqvant. Xonnulli alii e territorio utroque ut

ex. gr. Microthelia scopularia. M. atramentea-
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Biiellia aterrima tam manifeste affines yidentur, ut

per eos Maurosporei pyrenocarpi & discocarpi vinculo

naturali conferantur. Inter pyrenocarpos sqramulose v.

subfoliacee evolutos & mere criistaceos transitus multo

sensibilior sese præbet in hac serie qvam in Hyalar.
threis. Endocarpon nempe cum speciebus Staurothe-
lis eo modo confluit, ut distinctio geneiica horum tantum-

modo conventionalis æstimanda sit.

In regione homocarpa species generum Rhizocarpi
cfe Buelliæ tam multis modis implicantur, ut charactere

sporologico, ex evolutione secundaria ejusdem typi sumto,

fortasse similiora disripiantur & dissimiliora congregentur.

Cio. Nylander concors non possum non considerare ex.

gr. Rhizocarpon geographicum arctius affine Buel-

liæ alpicolæ & Catolechiæ galbulæ, porro Rhizocarpon
petræum & Rh. ge min a turn Buelliæ atroalbæ, qvam
Rhizocarpa hæc & Buelliæ hæ inter se. Ratio eadem in-

ter Siegertiam calcaream & Rehmiam cæruleo-
albam intercidit, qvæ species meo judicio proxime affines

sunt. lis, qvi Rhizocarpa & Buellias unacum Cato-

lechia in genus collectirum comprehendere yellent, ra-

cuuni Abacinæ nomen proponitur.

Regio homocarpa prolongationes duas lingræformes pro

liohenibus fortius recedentibus emittit, alteram E p ic n i d e-

08, alteram Umbilicarieos exhibentem. Epieonoidei
cum Buelliis & Rhizocarpis per Traohylias manifeste

confibulantur. Constructione apothecii versus indolem pyre-

noearpam paullo rergunt, dum cæ.tero in subseriem collate-

ralem adcendentem prorsus naturalem sese constituunt. Spo-

ræ uniloculares passim obvcDientes propter transitus mani-

festes in septatas facile ut aberrationes typi agnoscuntur.

Umb i lic ar i ei tribum a lichenibus cæteris cognitis

restrictiorem statuunt, cujus affinitas obscura. Respectu
indolis sporarum in Pyxine (fe Umbiiicaria manifestatæ

eos inter Maurosporeos recipimus, etsi plurimi, Gyro-
phoræ subsumti, sporis simplicibus dissident. Has abortu

constante septationis & decoloratione atypicas evadere,

ægerrime indicatur coloratione sæpe fuscidula & contento

rarissime in initia obsoleta septationis mediæ aberrante.

Regio, ad qrem pertinent, minus dubia qvam series

videtur, nam homocarpi sat manifesti sunt.

Liehenes qvales Gyrophoræ, Umbilieariæ, Der-
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matocarpa, cæt., mere crustaoeis revera proxime alfmes.

etsi antecapta eTohitione foliacea abliorrentes, habitii sin-

gular! a foliaceis veris cominiiiiibus paullo dissentiunt.

Phyllodiei nee foliacei forsitan dicendi vestigia fugacia

indolis crustaceæ proxime affinium passim detegunt. Vesti-

gia talia sunt: Imo affixio umbilicata propter gomphum
validum, qri substrato aretissime adnatus centrum initiale

fere subcrustaceam thalli constituit, 2do areolatio v. in-

æqvabilitas alutacea strati corticalis thalli non raro obve-

niens. Phyllodiei sæpius integritate notabili ambitus

thalli, effiguratione tt dissectione regulari deficiente v.

suppressa, nee raro qvoque retardatione incrementi ad

partes periphericas v. ad superficiem superiorem, qva re

concavi v. conohiformes v. conglobati evadunt, & inter-

dum qvoque subconcentrica plicatione thalli situqve apo-

theciorum habitum a foliaceis reris discrepantem accipi-

unt, dum contra inter se, etsi ratione vera minime pro-

pius affines, similes redduntur, immo simillimi ex. gr.

Psora lurida Dermatocarpo hepatico & D.

rufescenti, Gyrophora vellea & proximæ Der-

matocarpo mi nia to (fcc. Notabile est, species erusta-

ceas phyllodieis proxime cognatas ex. gr. inter Derma-
tocarpa D. cinereum effiguratione ambitus thalli ex

ornari, dum in phyllodieis congeneribus thallus maxima
parte a substrato solutus, ut jam meraeratum est, qvasi

impotens effigurationis cujuslibet fit. Parasiticos similes

iis, qvi lichenes crustaceos vulgo infestant, in phyllodieos

interdum qvoque invadere ex. gr. End oe oe cum in Gy-
rophoram & Leciographam in D ermatocarpon
mini a tu m, curiosum est.

Dum De rmatocarpa phyllodiea per seriem forma-

rum sat continuam cum affinibus crustaceis tali modo
nectuntur, ut eas arcte eohærere vix dubitare liceat, nexus

analogus inter Umbilicarieos & homocarpos crustaceos

non cognitus est, aut qvippe membra intermedia non de-

tecta sunt aut in creatione hodierna non restant. Sed ni-

hilominus analogia postulare videtur, ut Umbilicarieo-
rum proximos, eodem modo ac Dermatocarporum, in-

ter crustaceos apotheciis similibus instructos qværamus.

In regionibus supremis Maurospor eoruni genera

Rinodina, Dimelæna, Physcia, Tornabenia seriem

mea sententia maxime naturalem adscendentem, nullo hiatu



16

nrajore intermptam, constituunt, a qvibus Oropogon sese
longius i-emovet, nexu interiore cum proximis seriei vix
cognito.

IV. TELOSCHISTEI
sunt Hete r olic lienes sporis hyalinis, ob parietem par-
tialiter maxime incrassatum in locula remotiora 2 v. 4
constrictis, niodo communi germinantibus, v. lichenibus
hisce arcte affines etsi sporis magis minusve a typo rece-
dentibus.

Natura ipsa continuitate seriei affinitatem membro-
rum modo tam evidente demonstrat, ut commentatio om-
nis superflua sit, et nexus formarum tam intimus est, ut
demembratio artificialis seriei, qvam principia systematica
vulgo accepta postulent, modo diverso ab autoribus sy-
stematicis diversis fere omnibus efficiatur, qvippe qvicun-
que disjunctionem natura invitå ab antecessoribus exse-
cutam agnoscens et fugiens limites novos aptiores frustra
qværit.

Placodium fulgens, Amphiloma bracteatum,
Biatorina pyracea, B. nivalis, svadente Nylander,
Xanthoria fulgens, X. bracteata, Caloplaca pyra-
cea, C. nivalis measententia salutandi, Teloschistei
sporis anomalis considerandi.

Series regionibus infimis, præcipue pyrenocarpa, ut
videtur, destituta, forsitan ut subseries propria cum alia
combinanda esset.

V. MYCOBLASTEI v. PYCl^OBEYI
sunt Heterolichenes sporis sæpius magnis v. maximis,
simplieibus v. septatis, pariete vulgo hyalino & toto mani-
teste mcrassato, contento passim solidiore munitis, modo
proprio germinantibus.

Series incompleta, propter experimenta germinationis
desiderata & confluentiam, ut videtur, membrorum cum
seriebus alns difficulter distingvenda, dubia videtur.

Necessitas Pertusariarum ab altero latere per P.
xaiithostomam & P. rhodoleucam cum Ochrole-
chiis, ab altero cum Pachyospora & cum Varicel-
laria vix neganda. Nexus inter has & Myco blas turn
desideratur. An Alectoria (ochroleuca, nigricans)
nee non genera alia ex. gr. sporis muralibus instructa ut
llielotrema liuc revera spectent, experimenta germina-
tionis <fe oognitio profundior decidant. Forsitan Siphula
l.eratites, formas iionnullas Ochrolechiæ tartareæm memoriam revocans, modo simili ex adverso Ochro-lechiæ ac Roccella Dirinæ se habere posset, si fruc-
tincatio ejus cognita esset,

Dabamus mensi Martio 1871.

J. M. Norman.
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Trykt ved Lie <t Sundt.





Grundvolden til Videnskabernes Selskabs oldsamling- er rimeligvis lagt

omkring 1820, da Kliiwer fra sine reiser hjembrag-te en hel del oldsager,

som han forærede selskabet, skjønt der blandt Gunneras's samlinger, af

forskjellig art kan have været en del oldsager, som ere blevne indlemmede

i samlingen. I den følgende tid ser det ud til, at samlingen kun er gaaet

langsomt fremad, og der er vistnok heller ikke gjort synderligt for dens

forøgelse. Den har heller ikke fra selskabets side været opfattet som en

oldsamling, idet den gik under navn af ..Kunstkabinettef- og fornden

oldsager tillige indeholdt>n del fremmede, ægyptiske, chinesiske og in-

dianske sager samt nogie kuriositeter her fra landet fra den nyere tid.

Som en følge heraf tilfredsstiller heller ikke samlingens katalog de for-

dringer, som maa stilles til en oldsamlings. Ligetil omtrent 1850 er det

kun i de færreste tilfekle angivet, hvor gjenstandene ere fundne. Flui-

dene ere blevne splittede, idet man har lagt an paa at samle rekker af

ensartede gjenstande uden ved henvisninger at sørge for, at det siden

kunde være muligt at udfinde, hvad der har hørt sammen. Dertil kom-

mer, at numrene i tidens lob ere faldne af mange gjenstande, og beskri-

velserne i katalogen ofte ere saa unøiagtige og- lidet charakteristiske, at

det nu er umuligt at identificere dem. Ikke saa faa sager ere endelig

slet ikke blevne optagne i katalogen.

Da jeg, idet jeg for nogen tid siden overtog bestyrelsen af sam-

lingen, fandt det nødvendigt at revidere og omskrive den hele katalog,

især for at faa en enkelt ordnet uumerrekke istedetfor den forvirrede tid-

ligere, besluttede selskabets direktion at benytte leiligheden til at lade

trykke og udgive den med uogle afbildninger, foråt ogsaa fremmede

antikvarer kunde faa kjendskab til dens indhold. Den hører vistnok til

de mindste i Norden, men den indeholder dog ikke faa sager af væsent-

lig interesse og har særlig betydning ved, at den indeslutter det største

antal af de oldsager, som ere indkomne fra de throndhjemske amter.

Med hensyn tilkatalogens indretning vil jeg bemerke, at jeg ikke alene har

udeladt alle ting, som ikke ere fundne i Norden, men ogsaa endel af de

yngre norske gjenstande. Jeg har dog ikke troet at burde være meget

streng i at bestemme tidsgrændsen for det, som skulde optages, men

ogsaa tåget med flere sager fra forrige aarhundrede, som kunde have no-

get verd som historiske minder. Af hensyn til de henvisninger til sam-



lingen, som åndes i tidligere arbeider, især i ,,Norske Fornlevninger''",

har jeg overalt tilfeiet sagernes gamle numere i parenthes bagefter

de nye.

Med hensyn til no. 815 maa jeg gjøre den rettelse, at etterat

benene ere imdersøgte i Christiania, har det vist sig, at dette numer er

et kjævebeu af et menneske og derfor er en del af det under no. 814 op-

førte skeiet, som rimeligvis af jordrotter er bleven draget bort fra sin

plads. Med hensyn til klædet no. 389 er det senere blevet mig klart»

at de yderste figurer til høire skulle forestille de 3 konger sovende med

et teppe bredt over sig og ovenover en stjerne og en engel, der i drømme

viser dem veien tilbage. Klædet har været længere til begge ender og

vistnok fremstillet en hel rekke begivenheder af den hellige historie.

I henvisningerne ere følgende forkortelser brugte,

W. = Worsaaes Nordiske Oldsager.

Foml. = Nicolaysens Norske Fornlevninger.

Aarsb. = Aarsberetning fra Foreningen til norske Fortidsminders Be-

varing.

An. 0. = Annaler for nordisk Oldkyndighed

Montel. = 0. Montelius, Från jernåldern.

Thorsbj., Nydam, Vimose = Thorsbjergs, Nydams, Vimose mosefund,

beskrevne af C. Engelhardt.

Foruden en del andre trykfeil, der forhaabentlig ikke kunne

foraarsage nogen forvirring, er der indlcomniet den væsentlige, at der

ved no. 268 er henvist til t. I, fig. 7 istedetfor fig. 9, og ved no. 269

til t. I, fig. 9 istedetfor til fig. 7.

Throndhjem, novbr. 1871.

Karl Rygh.



1. (1). Spydod af lysegraa flint med firesidet jevntykt skaftstykke,

lO"' lang, bladet paa det bredeste IV2' • Lig. "W. no. 53, men
med tykkere skaftstykke. Fra en husmandsplads under Størens
prestegaard.

2. (2). Kniv af brunag-tig flint, 8" lang, bladet IVi'" bredt. Lig-

ner "W. no. 52, men bladet og skaftet gaar jevnere over i hinanden.

Fra Brøndshøi i Sjæland.

3. (3). Kile af Ijsebrun flint, 6
'/V' lang, 2'

i"- bred i eggen, lidt

smalere opad, største tykkelse IV^"". Den nedre del er fint sleben

paa alle 4 sider. Ligner W. 11.

4. (4). Kile af lyscgi-aa flint. S"*'/"' laug, nær 2' bred i eggen, 6'''"

oventil. Eggen er fint sleben. Ligner AV. 4, men har rette, ikke

buede sider.

5. (4a). Kugle af Ijreudt ler med hul gjenuem midten, l'f," i tver-

maal. Funden paa Frosten 1797.

6. (4 b). 13 kugle r af brcndt ler med hul gjenuem midten, l'/j—2"'

i tvermaal. Fundue i Throndhjem.
7. (5). Aflang kugie af brendt ler, 2" laug. med hul efter længden

og fure paa den ene side mellem hullets aabninger. Funden i

Apothekerveiteu i Throndhjem ved gravning af kjelder.

8. (6). Vævskyttelformet hein [beltesten] af gi'aasten med fure

om randen, over- og undersiden noget kouvex, uden spor af met-

ning, 5'/i" laug. 2" bred. I''.," tyk. Funden sammen med no. 7

i Apothekerveiteu.
9. (5 a). Facsimile i bveudt ler af den i Danmark fundue stenøxe,

W. 108.

10. (6 a). 2 kljaasteue [vævstene] fra en gravhaug paa Ri ms tad,

Davikeus prestegjeld i Nordfjord, fundue sammen med 2 skaalfor-

mede spender [Lhtla 3 s. 78].

11. (7). Vævskyttelformet hein med fure omkring, 3" lang, Pyi"

bred, knap I" tyk. af en ait sandsten. Paa begge sider ere smale

nytningsfurer. Fimdeu i en gravhaug paa Kjerstad. Harhams

pgd. paa Søndmøre.

12. (8). Stykke af en flad, firkantet hein [i 3 stykker], o' lang,

2"" bred. Vs' tjk- Funden 1842 i en gravhaug paa Austraat
paa Ørlandet.

13. (9). Firkantet hein, 8'^'" lang, "Ji" bred og tyk paa midten og

spids mod enderne; har merker efter nytning.

14. (9 a). Firkantet hein, 9'/,'- lang, Y»'' tjk.

15. (9b). Firkantet hein. 9-- lang, 1" bred, y," tyk.

2
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16. (10). Mosaikperle af glas, grøn, gul, rod og hvid, gjennemboret,

9-" itversnit; brudstvkke. Fuiiden i en af de brolagte gravringe

paa Forbregd i Verdalen 1808.

17—24. (10a). Cllasp erler fimdne i 1838 i en gravbang paa Fro-

sten (? paa Moksnes) tilligemed en sølvmj^nt af Carl den store (i

selskabets myntsamling), nemlig: 17) en aflang mnd med hul

efter længden og flad ved enderne, grøn med en rekke gule rund-

dele omkring midten, omslyngede af 2 krydsende smale bvide stri-

ber, 7"'' efter længden. 18) en ringformig blaa med vidt bul,

6Vj"' i tversnit, 3'" tyk. 19) 2 runde bvide med smaa røde figu-

reringer, 4'" i tversnit. 20) en liden lysegrøn riflet. 21) et

stykke af en giat lysegrøn. 22) en cylinderformet mosaikperle,

9'"' lang, .3"" tj-k, blaa, rød. gul. grøn og bvid. 23) en cylinder-

formet blaa. 14" lang. 2*1^'" tyk, noget kroget, dannet af 6 sam-

mensmeltede smaaperler. og en anden mindre sammensat af 3 per-

ler. 24) en ganske liden uregelmæssig rund, violet.

25. (10b). En blaa glasbrikke fra det store fund paa Agvalds-

nes, funden sammen med 27 andre [Foml. 343], 13'-'' i tversnit,

3'" tyk, convex paa den ene side, flad paa den anden. Et lidet

stykke er afslaaet.

26. (11—12). 2 baandsneldebjul af grotsten. det ene 1" i tver-

snit, %^- tyk. med indliugne trekanter paa begge sider, det andet

1*/^"' itversnit. '/;,•• tykt. med en ringformet fure i)aa den ene side.

en ring af punkter paa den anden; begge med bul gjennem midten.

Fundne i Frue kirke stræde i Tbroudbjem ved gravning.

27. (13 a). Urtepotteformet urne af breudtler; aabningens tver-

snit 5'", bundens 4'", høiden nu 3'/2'\ men den øver.ste kant er

afbrukken. Oventil et opbøiet perlebaand med 2 furer ovenover

og 1 nedenunder; siderne forsirede med brede, grunde vertikale

furer i rette og brudte linjer. Funden i en gravbaug paa Hlade-
moen ved Throndhjem [omtrent lig Aarsb. 1867 t. I., flg. 8].

28. (14). Kjedel af bronce, aabningens tversnit 12"
',

5
•' bøi. videst

ved bunden, medens de øverste -f^ dele af siderne gaa ret op.

Oventil en udbrettet kant og 2 trekantede ører med spor efter

badde af jern; xxåen sirater.

29. (15). Vegtlod af bronce. forestillende en ko. 272"' Ifing-, over

2"' bøi med hornene. Teier 107, (,3
grammer.

30. (16). Styklæ af en ringbrynje, 20-- langt, 11-"—20-- bredt, af

fine nittede jernringe. 4"'—5""
i tversnit. Ted det ene hjørne

er et trekantet jernstykke fastkiinket med jernnagler med store

flade hoveder paa bagsiden. [Fra Stjørdalenv]

31. (17). Et mindre, beskadiget stykke af en ringbrynje af flade

nittede jernringe. 6*" i tversnit" med mindre tæt sammenføining.

32. (17a). Skjoldbule, é" i tversnit nedentil. 2" bøi. af yngre

jernalders form som et jevnt afi-undet kuglesegiiient, med en smal

rand, hvormed det har været fæstet til skjoldet. Xagier kiimie ei

sees. Fra T bings tad ved Levanger.

83. (142). Spore af jern, hælbøilen af simpel form. stor og omviklet

med messingtraad; i den ene ende sidder en hempe til en læder-
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remj af selve sporen er kiiu en '/V' lang. 3"" tyk stang tilbage.

Fra Thingstad ved Levanger 1830.

34. (143). Et par stigbøiler af jern, omtrent som W. 482. men

med runde stenger og uden forsiringer paa hempen; det hele

undtagen fodpladen omviklet med messingtraad. Fra Thingstad
1830.

35. (56). Øxeblad af jern af yngre jernalders form. 7
W" høit, 6""

bredt i eggen. 1%" over halsen med 2 furer paa hver side under

skafthullet. Fra Thingstad 1830. Katalogen giver ingen oplys-

ning om. hvorvidt disse 4 nnmere tilhøre samme fund. jfr. no. 117

og 169.

36. (18). Hjel Ul af jern; nakkeskjermeu er forsynet med led, næse-

skjermen har en aabning. hvorover sidder en bue med en trykskrue.

maaske bestemt til at fastholde en skjerm for underansigtet [jfr.

Aarsb. 1807 s. 68]; i toppen en liden knap.

37. (19). Hjelm af tin. nakkeskjermen har ingen led.

38. (20). Hjelm eller hue af træ. udskaaret af et eneste træstykke i

form af en lav turban, med en tilfestet ret udstaaende pandeskjerm.

Har hængi i Snaaseus kirke og skal være baaren af en der 1613

falden svensk kaptein [Bruns beski-. af Suaasen p. 206].

39. (21). Beslag til toppen af et sele tø i. dannet af 2 noget kon-

vexe halviua meformsde messiugplader. der slutte sammen med den

runde side. l'';^" lang. omtrent 2" høi : gjennem det gaar 2 rør.

vistnok bestemte for tømmeiue; paa begge sider ere prydelser af

hoveder o^v slaugesirater af samme carakter som paa de skaalfor-

mede spender; næsten ganske lig den AO. 1838 p. 117 afbildede

og beskrevne fi-a Nordgaard. jfr. no. 297.

40. (22). Bøileformet spende af messing af den for yngre jern-

alder eienuomn!cIij;e form med over- og imderstyklver dannede som

aabne gjemmer (jfi-. Aarsb. 1867 p. 41 [fra Gjuleim] og ]Montel.

pl. 7 fig. 10 [fra Gotland], jfi-. ogsaa AV. 427 og Montel. pl. 4

fig. 4). S'!\" lang. boilen 4" lang. det firkantede overstykke 2""

bredt. Til det halvrunde understykke slutter sig en liden rund

udvidning. hvorover der er en overplade. festet til den nedre med
jeiTQiagler. og dertil et kredsrnndt endestykke. 15'" i tversnit.

Boilen omgives af en 3—4" bred nedgaaende kant. endestykkerne

af en o"" bied opstaaende : ovenpaa boilen er en næsten 2" lang

oval ramme til indfatning af en udtalden prydelse. I Endestyk-

kernes bund er levninger af jernnagler. Forsiringerue ere de paa

dette Slags spender sædvanlige: spor af forgylding. Jordfiinden

paa Melhus i Melhus pgd. 1815 jfr. no. 41 & 42.

41. (23). En lignende spende, men 9' lang og med flere naglehul

i bunden, i nogle af hvilke der sidder hoveder af jernnagler. I de

aabne gjemaier er levninger af en fylding. hvis art ei kan bestem-

mes paa grund af rust. Bagsiden er belagt med en tynd plade^af

tin eller bly; oversiden sterkt forgyldt.

42. (24). Overotykket og halvparten af boilen af en lignende, men
meget minJire spende: boilen har været kort og sterkt bøiet og

har havt en liden kiedsrund giat flade paa, toppen. Ea 4'" bred

2»
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rand langs oTerstrkkets 3 kanter er lukket baade oventil og indentil.

I gjemmet ligger et stykke næver. Forgyldt. bagsiden glat.

43. (,25). Oval skaalformet spende med enkelt plade af bronce.

4" og 2%". Jordfonden i Verdalen.

44. (26). Bmdstykke af en Lignende spende med næsten ganske de

samme forsiringer.

45. (27). Oval skaalformet spende med enkelt plade. Sy^" og

2'fr-. Fonden i Melhus.
46. (28). En lignende spende med næsten de samme forsiringer.

47 (29—30). 2 ovale skaalformede spender meddobbelt plade,

4^']."' ^~ 3'
• Den øvre plade har gjennembmdt arbeide, 4 sterkt

fremspringende dyrehoveder og i midten en høi knap. er festet til

nnderpladen ved 4 messingstifter og i midten en jemstift. Den
overdækkede del er Kgesom alt det øvrige sterkt forgyldt.

48. (31). Beskadiget spende med dobbelt plade. Den gjennembrudte

overplade har 7 sterkt fremspringende knopper: 4"' og 2%".

49. (32). Beskadiget spende ai meget lignende form. men Mt sterre.

50. (33—34). To meget beskadigede spender, hvis overplader mangle.

51. (35). To bmdstykker af en gjennembradt overplade til en spende,

fondne i jorden paa Hnseby i Børseskogn. Jfr. no. 73, 81 og 95.

52. (36). Fingerring af gald vegtig ^/^ lod. 1" i tvermaal. 3""

bred med 2 horizontale rifler. Frmden 1834 paa Huseby i

Børseskogn.

53. (37). Liden rosetts af jern af beslaget paa en gammel dør paa

Huseby i Børseskogn.

54. (37 a). Snoet armring af sølv. med 3-dobbelt snoning: de glatte

ender ere viMede om hinanden: 3""—I'" tyk. Fonden i en hus-

tomt paa Bakketun i Voss [fra Bergens museum].

55. (.37b). Haandring af bronce. glat. paa midten 7"" høi. 4'"' tyk.

paa det smaleste 3"" høi: de smale ender have stødt sammen uden

forbindelse, men af den ene er et stykke afbrukket. Funden i

gravhaug i Suledal. Stavanger amt.

56. (37c). Fingerring af electrum. Yis 1<>'1- 13' i tvermaal. glat,

grovt arbeidet og sammenloddet. Funden 1849 i en gravhaug paa

Sakshaug. Inderøen.

57. (37 d). Bøileformet spænde af bronce af eiendommelig form,

se pl. n. fig. 5 a og 5b. nedentil 1'/," bred. Fra Rennebu.
58. (37 d). Kugle af bronce med hul. 6-" i tvermaal: maaske et

haandsneldehjul. Fra Eennebu. Xo. 57 k 58 ere antagelig

fondne sammen, da de i katalogen opføres sammen som <fto dele

af et haarsmykke-v.

59. (.38). Ringspende af sølv. vegtig 12 lod. Xaalen er 12" lang,

ringen oYz" i tvermaal [Foml. 583 urigtigt: 3"]. 2%" tyk. men

noget tykkere i de sammenstødende ender og der prydet med ind-

slaaede rifler og cirkler. stiUede i trekanter. Den øvre ende af

naalen er uiihamret til en plade prydet med trekanter og cirkler

og bøiet om ringen. Ligesom "^. 410 bliver naalen bredere og

fladere nedenfor ringen og er der siret med tveistreger, trekanter
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og cirkler. Fra Thoftaker i Opdal 1S42. hror der senere er

fiindet en ring ai en lignende spende [no. 3;^3 i Chr. mus.].

60. (38a). Ringnaal [med lukket ring] af bronce. ringen er 2"-

tyk. 7" i trermaal. glat. meget tjud der. hvor naalen er boiet

om den: naalen orer -5" lang. den ovre halvdel rand. den nedre

flad: paa det omboiede stykke er 2 længdefarer og under det 3

tverfai"er. Fonden i en myr i Verdalen.

61. (38b). Eingnaal af bronce: ringen '2" tyk, I" i tvermaal,

ganske tynd. hvor naalen er beiet om den og hvor slqodningen er.

Det nederste stykke af naalen og omboiningen er afbrokket ; øverst

sees 4 tverforer og begyndelsen til længdefarer over beiningen.

Da en ringnaal af samme ndseende. som disse 2. er funden i en

grav fra ældre jernalder paa Myr i Verdalen [no. 345]. hore vel

ogsaa disse til denne periode.

62. (39). Sverd af jern. Elingen er tveegget. 1 alen 14" lang. 2"

bredest : her og der ere ere indtrykte figurer, der have været fyldte

med forgylding. Haandgrebet er 14" langt, omvikiet med træ og

demdenom med grovt sammensyet sMnd. og ender i en træknap.

ovenpaa hvilken der er festet et smalt jernstykke, hvis ender danne

to boiler. En liden parerboile. Eimelig fra middelalderen.

63. (40). Sverd af jern i 3 stykker, odstykket mangler: rimelig

enegget. Haandraget bestaar af et cylindrisk stykke jern med en

rund knap paa enden, der har omgivet gi-ebrongen. som nu er borte,

prydede med indlagte figurer af sølv. hvori formen S er fremher-

skende ; nedre hjalt af almindeug form. men af bronce. belagt med

en gjennembrudt sølvplade. Mellem hjaltet og knappen 3". Fun-

det 1768 i en gravhaug paa Freide ved Kristianssund (se

Foml. 553"). Eimelig fra T. J. og vistnok udenlandsk arbeide.

64. (41). Tveegget sverd af jern: klingen 1 alen 4"' lang. 2"

bred, mellem hjalteme 3'/,". knappen halvnmd: almindelig Y. J.s

form med bred fure efter midten.

65. (42). Tveegget sverd af jern: klingen 1 alen 4" lang. 2--

bred. med bred ftire. haandtaget har ahnindelig Y. J.s form-

knappen ti-ekantet: o'A" mellem hjalteme.

66. Ci3\ Brudstykke af et tveegget sverd af jern: af klingen 7"

tilbage. grebrangen afbrudt. tykke hjalter og trekantet knap: det

nedre hjalt er tæt besat med smaa hul. Y. -J. Fundet 1795 iiaa

Stavne i Strinden.

67. (44"). Brudstykke af et tveegget sverd af jem: af klingen kun

en stump tilbage. Xedre hjalt danner en bue nedad og det øvre

en mindre opad. begge mei riflet metalbelæg: aen halvrunde knap

af bronce om en tjeme af jem har paa den ene side et ansigt i

indtrykt arbeide, paa enden som det synes to dyrehoveder. 3-.C"

mellem hjalteme. Fra Vigdal i Bnviken.
68. (74). Spydod af jem: af bladet er 7" tilbage. IW bi^edt. med

svagt ophøiet ryg efter siderne : falen er na 4'j":" lang med 5 bronce-

nagler tvertigjennem. Y. J. Fra Vigdal i Buviken. Xo. 67

og 68 ere rimeligvis fundne sajnmen, men der er intet bemerket

derom i katalogen.
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69. (45). Tveegget sverd, klingen afbruflt. 2V/" bred: knappen

afstnnipet treka}itet. jevnbred med øvre hjalt. Spor af nietalbelæg

paa hjalterne. Y. J.

70. (46). Et lignende sverd, men smalere. 3^C'• iuellem hjal terne;

klingen afl)rudt. Y. J.

71. (47). Enegget sverd af jern; klingen aflnudt, 2%-- bred;

knappen mangler. 3'' mellem hjal terne. Y. J.

72. (48). Tveegget sverd af jern. 1 aln 8"' langt, klingen 1 aln

3"'. men odden afTirudt. 2'" bred. knappen borte; 3'f." mellem

lij alterne. Y. J.

78. (49). Tveegget sverd, klingen afbrndt, hele længden nu 1 aln

S%''\ over 2" bred; uoget øvre hjalt har der ikke været, men

knappen, afrundet trekantet, er temmelig høi; mellem knappen og

hjaltet 3'/,". Y. J. Era Huseby i Børseskogn, ftmdet

ovenpaa et berg. hvor en hest havde skrabet jorden af. Ei fniidet

sammen med no. 81.

74. (50). Et lignende, beskadiget; klingen 1 aln 3'' lang, men af-

brudt. 2
'/i'' bred; nedre hjalt temmelig sterkt buet og smalt, halv-

parten af tangen med øvre hjalt er borte. Y. J.

Paa alle disse sverd undtagen no. 62 kan skjelnes den alminde-

lige brede fure langs siderne. dog er den paa no. 66 og 67 meget

utydelig.

75. (51). Sverd afbrndt øverst paa klingen ; knappen skarp trekantet

;

hjalterne og knappen belagte med fladt, tyndt. riflet sølvbelæg; 3"

8'"' mellem hjalterne. Y. J. Fnndet paa Haug i Verdalen.

76. (52). Stridsøxe; bladet 6-- høit. 7%-- efter eggen. 1'/-'' bredt

imder skaftet. Paa den ene side et stempel af et hjul (med fire

eger) i en ring. Skaftet af træ har indridsede stregesirater og

aarstallet 1365. der vel maa ansees for falskt; i den nedre ende

forsynet med en holk af ben prydet med 40 smaa concentriske dob-

beltringe.

77. (53). Stridsøxe; bladet 4V^" høit, 7|/o" efter eggen, nederste

hjørne afstumpet, under skaftet 2"' bredt; paa bladet et stempel af

en halvmaane med radier. Skaftet af træ er temmelig krumt, med

en lang jernspange paa begge sider, hvoraf den nedre er festet til

skaftet med et jernbaand i 7 spiralomviklinger, den øvre fastnaglet

ovenpaa dette.

78. (54). Stridsøxe. bladet 7"' høit, næsten 12" efter eggen, der

er meget krum. hjørnerne smale og sterkt opbøiede, det øverste

længst, 174'" bredt under skaftet. Bladet gjennembrudt med 4 hul

og har indgravede forsiringer, deriblandt en plump figur med vinger

og krone, med sverd og skjold i hænderne, og: Anno 1676. Skaftet

noget krumt med dopsko og pig af jern.

79. (5.5). Stridsøxe. 4'/;'' høi. 6'" efter eggen, hjørnerne smale,

halsen lang. i hvert hjørne 3 gjennembrudte hul. i midten 5. Bet

skaft uden spange og dopsko.

80. (57). Øxeblad af jern (Y. J.s form). 7%" høit, 5"" bredt i eggen.

81. (58). Øxeblad. 7"' høit. S'/;'' i eggen. I"" i halsen; begge
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kanter omtrent lig-e sterkt indadhugede. Fra Huseby. Børse-

skog-ii, ei sammen med no. 73 jfr. no. 51 og 91.

82. (59). Øxeblad. 6-" høit. -t" bredt leggen, vel I" i halsen. Paa

øvre side er bladet svagt buget llge til hjørnet, paa nedre først

sterkt buget. derpaa i en skråa linje til hjørnet. Paa begge sider

af skafthullet sterkt fremstaaende spldser. Pundet paa Melhus.

83. (60). Øxeblad. 6" hølt. o'- i eggen. 11"' over halsen, øvre

kant næsten ret. nedre sterkt buget og ender i et langt smalt

hjørne; skafthullet [uden spidser] over 3" langt, forlænget til en

fal paa indslden.

81-. (61). Øxeblad, 4VV' itiøit- ^Vo" i eggen, 10' •• over halsen, hjør-

nerne smale og lange, især det nedre; skafthullet 2%"^' langt,

uden spldser.

85. (62). Øxeblad. 6- høl, 4
'/i" i eggen. IVV' over halsen, tkraa-

ner ud i rette linjer, øvre hjørne meget spldsere end nedre; skaft-

hullet 2\(n''' langt med sterke spidser.

86. (63). Øxeblad. 6^." høi, 3'/,'' for eggen. Vr^' over halsen, jevnt

udgaaende til begge sider med meget svag krumning: spidser ved

skafthullet.

87. (64). Øxeblad, 6%"- høit. 3' for eggen, halsen 9-" bred og

lang. bladet lavt med sterkt krummede kanter llge til hjørnerne;

svagt fremstaaende spidser ved skafthullet.

88. (65). Øxeblad af samme maal, men halsen 1'' bred, den nedre

del af bladets kanter er ret; spidserne mere fremtrædende.

89. (66). Øxeblad, S'/^'-' hølt, 3''/4'' for eggen, 1V+'' over halsen,

svagt krummede kanter ; spidser ved skafthullet.

Alle disse øxer raaa antagelig henføres til yngre jernalder-

90. (67). S t ri dsh animer, helt af jern; hammeren og piggen til
'

sammen T^j'." lange, meget forsirede ; hanunerens plade 8-kantet.

1^2'' i tvermaal. Omkring skaftets knapformige forlængelse er en

Ilden firkantet metalplade. Skaftet 18' '• langt, haandtaget, 4--
;
paa

midten af dette er jernpladen gjennembrudt og viser et indre lag

af flettet messingtraad. Ved hammeren og haandtaget er 2 lange

hager vendende mod hinanden.

91. (68). En meget lignende, men lidt mindre stridshammer .

Hagen ved hammeren er falden af.

92. (69). Stridshammer af jern; hammeren kun VjC" lang med

4-kantet plade. TM tvermaal; piggen næsten o" lang. Fra ham-

merens side gaar en 5"' lang hage ned med paaskrift: Anno 1631.

10" langt hult jernskaft. hvori er stukket et træskaft. fastholdt af

4 fra jernskaftet udgaaende spanger med en jernring om. Dopsko

med pig af jern. Det hele skaft er 31 "• langt.

93. (70). En lignende stridshammer. men af simplere og daarligere

arbeide; hainmeren 1" lang med 4-kantet plade, 8'"'
i tverjuaal,

piggen 4'' lang. Ved hammeren, som er løst heftet til skaftet, ci"

den sædvanlige hage. Træskaftet og en del af spangerne er af-

brukket. Skal være ftmden paa Rastarkalv paa Freidøen ved

Christianssund.
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94. (71). Stridshammer af jern-, hainmereu 2'- lang, med 4-kaatet

plade, IVi" i tveriuaal; piggen 6%^" lang, bestaar af en tynd

jernplade med et gjeunembrudt kors. Træskaft med lang jernholk

[under hammeren]. Har ikke liavt hage.

95. (72). Spyd od af jern af yngre jernalders form med næsten fladt,

smalt blad. Falen, nu 6*' laug. har 7 broncenagler til at fastholde

skaftet; bladet over 8" langt. Fra Huseby i Børseskogn. jfr.

no. 51, 73 og 81.

96. (73). Spy od af jern; bladet næsten liadt, 15" langt, over 1"

bredt. Falen 3%'' lang, prydet med dybe farer i lange, spidse

ellipser; ved enden et naglehul. Y. .1.

97. (75). Spy do d af jern, af bladet 5-' tilbage. 1%" bredt, næsten

fladt: falen 6" lang. prydet med flere baaud af 4—5 rifler, uden

nagler eller naglehul. Funden i Beitstaden.

98. (75 a). Spydod af jern, bladet 9'' langt, 2" bredt, tyudt med, en

skarp 1—2"'" høi r3'g lige til odden som en fortsættelse af den fir-

kantede fal; ganske svag indbugning af kanterne; falen 2V2" lang

med et naglhul i enden [Æ. J.] — I katalogen er opfort 75b: «-et

spyd med 2 agnorer'>, som ikke nu findes i samlingen. Begge ere

fundne sammen i en gravhaug nær Stavne i Rennebu.
99. (76 a). Fireegget spydod af jern, hele længde llV-"- største

bredde henholdsvis 6"'" og 7""; af falen er en liden stump med 2

jernstifter igjen. Æ. J.

100. (76 b). Spydod af jern med agnor paa den ene side, 14'" langt,

af falen noget afrustet; rund og jevnt aftagende fra skafthullet

(1" tjdit) til agnoren (3"') og derfra til spidsen (272'' Isengde)

igjen lidt bredere og tykkere. Æ. J.

101. (76c). Brudstylvke af spydod af jern, 9"' lang; bladet meget smalt,

men saa forrustet, at det ei nøie kan bestemmes ; dog synes det ei

at have havt nogen ryg.

102. (76 d). En liden spydod eller pileod af jern med fal, 5"' lang,

bladet næsten fladt.

97—100 ere fundne paa Størens prestegaard og indsendte

samtidigt; men de synes at maatte være af 2 fund, da de 2 sidste

neppe tilhøre ældre Jernalder.

103. (77). Spydod af jern, IB^J,''' lang; i falen, hvoraf noget bort-

rustet, er et stykke af træskaftet : tynd og næsten rund, men meget

forrustet. aftagende i tyldielse fra skafthullet. Det er muligt, at

den har havt agnorer. Æ. J.?

104. (78). Spydod af jern. 14 ^/^ • lang, bladet 9^2' " langt, 1^//' bredt,

næsten fladt; i falen sidder træ af skaftet. Y. J.

105. (79). Spydod af jern, 19
'Z," lang. bladet næsten fladt, 13'

' langt,

omtrent 1%'" bredt. Falen har været omviklet med flad sølvtraad

i flere baand. Y. J.

106. (80). Spydod af jern, 16-- lang. bladet næsten flaclt, 9" langt,

vel 1" bredt. Y. J.

107. (81). Spydod af jern. 15',C" lang. bladet har en svag ryg efter

midten. 9" langt, 1%-- bredt. 6 naglehul gjennem falen.

108. (82). Spydod af jern, meget forrustet, 14'
• lang; gjennem falen.
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som har været omviklet med fladliamret metaltraad (solv?), har

gaaet miiulst 11 broncenagler, hvoraf 8 ere tilbage. Bladet synes

ikke at have havt opliøiet ryg*. Fra Haug i Verdalen. ?Y. J.

109. (82 a). Spydod af jern, nu 10" lang, men endel affaldet ved

rust; bladet nu B' langt, omtrent 2"' bredt, næsten fladt. Fra By
i Bør se skogn 1848. Jfr. no. 225. Y. J.

110. (83). Spydod af jern. 18-' lang, bladet 14'-
• langt, IV^'' bredt;

forrustet og meget affaldet af falen.

111. (84). Brndstykke af en spydod af jern, svagt opkoiet ryg efter

bladet. Fra Moksnes paa Frosten 1838.

lly. (85). Spydod af jern, meget rustet, 13'
' lang; bladet kan sees

at have havt en temmelig skarp ryg efter hele længden ; maa have

været over IV^"' bredt. Æ. J.

113. Spydod af jern med tange til at drives ind i træskaft, 12'' laug;

til det firsidede [12'' tykke skaft slutter sig et 2''' langt, oventil

IS"" bredt blad, og til spidseu af dette et andet lignende, men

hvis plan er lodret paa det førstes : saaledes dannes 2 par agiiorer.

114. (87). Spydod eller harpun (?) afjern, 12 •• lang; falen 3'' lang,

1"' tyk med en et par linjer ophøiet ring oventil og nedentil; gjen-

neni den gaar en 5"' tyk. 4V2'"" lang jernstift, som bøier sig nedad.

Skaftet rundt. %'' tj-kt med 2 par agnorer efter hinanden mod
enden, saaledes at det enes plan er lodret paa det åndets.

115. (88). Pi le od af jern med tveegget blad. 6'' lang, indtil lO*'"'

bred, med skarp, men ilvke høi kant langs siderne, saa at gjennem-

snidtet vilde være firsidig-t.

116. (89). Pileod afjern, 4"j^'- lang, med kort tange; bladet, kon-

kavt paa begge sider, er bredest ved enden (1"), og der ved et

I'' indgaaende hak delt i 2 odder. Fra Lysøen [katal: Løvøen] i

Aafjorden. (Sjøbergs saml. for Nordens Forualskare I. pl. 36

f. 102).

117. (90). 6 pileodder af jern, 4—4'/!.'' lange, medfange, omtrent
9''" brede, flade tveeggede blade; tildels forrustede. Thingstad
A^ed Levanger 1830. (Y. J.) [jfr. no. 32—35 og 169].

118. (91). 2 lignende i%'-- lange med kort tange og næsten fladt

blad. Y. J.

119. (92). Kniv afjern, 12 '/^^ lang, hvoraf paa bladet 10"'/^"; eneg-

get, men indsmales mod odden fra begge sider, saa at ryggen (3""

tyk) danner en bue; ved tangen er bladet 10' ' bredt, bredest ne-

denfor midten [lo"'']. Æ. J.

?

120. (93). Paalsstav [celt] af bronce. 2^;" høi. I'/," i eggen, med
hempe.

121. (94). Paalsstav afjern. 6'' lang, 2%'' i eggen. l'/i"" i tvermaal

gjennem skafthuilet.

122. (95).—132. (105). Forskjellige primstave af træ, firsidede.

133. (106). Drikkehorn, i ret linje 1 aln 6-' langt, i aabningen 4'/4*'

i tvermaal, uden fødder. Om randen et 2^2'^ bredt messingbeslag

med indgravede sirater, længere nede et andet, paa spidsen et

tredie, som ender i et dyrehoved med horn. Paa indsiden henimod

midten et ophøiet messingbeslag med en indfattet hvid glasflus.
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134. (107). Drikkehorn, 1 aln 1'" laugt. 6\fr.''' i aabuingen. uden

fedder. Oventil et 3"' bredt messingbeslag. hvorpaa i niinuskler:

iaspar. melcbior. baltazar. help. got. — iudeu rette linjer og

zigzaglinjer. Paa indsiden er et hul bødet med et stykke sølvblik.

Endebeslaget borte.

135. (108). Drikkehorn med fedder. 21 V^'' langt. 4'/^" i aabningen;

oventil et 2'" bredt messingbeslag. hvorpaa med majuscler:

man. verbum, domini: nedenfor er et l'/^"' bredt beslag, hvortil de

4" lange fødder af m^essing ere loddede, med paaskrift: . . . m.

nns. isgod.. et tredie beslag er affaldet; i enden et kort messing-

beslag endende med en rund plade 1" i gjemiemsnit.

136. (109). Drikkehorn, 20" langt. 4'/^'- i aabningen. uden fødder:

ved randen et messingbeslag med indskrift i minuskler: ihecus.

iacpar. melcbior. baltazar. I enden et 8'" langt beslag endende i

en gjennembrudt, hul kegle. og ovenfor dette et andet smalt.

137. (110). Drikkehorn med fødder. 1 aln 3" langt, å^f^' i aabnin-

gen; 3" bredt beslag ved randen; nedenfor et 2'/o'" bredt med en

tildels afslidt indskrift med minuskler; nedenfor et tredie smalere

og endelig et langt endebeslag. Disse ere alle indbyrdes forbundne

ved 4 længdebeslag, føiede til tverbeslagene ved gjenger; derhos

er der mellem 2den og 3die ring et beslag af lakeret messing,

hvortil fødderue ere loddede.

138. (112). Laasbue med skjefte af træ, 1 aln 9V2"' langt, staalbue

1 aln 2^' lang; strengen og laaset mangle.

139. (112a). Laasbue med skjefte af træ, 1 aln 7" langt, staalbue

1 aln 1" lang. lebet indlagt med ben, laaset og strengen borte;

paa skjeftet er indfældt nogle prydelser af ben og indskriften

:

Lars Tamson, i messing. Omtrent = "W. 586.

140. (112b). Laasbue med skjefte af ibenholt 1 aln 1" langt, staal-

bue 22" lang, indrettet til kugle, indlagt med elphenbensfigurer.

Skal have tilhørt Tordenskjold.

141. (113). Laasbue med spenderedskabet befestet paa selve skjeftet;

skjeftet 1 aln langt af jern med haandtag af træ.

142—144. (114 a—c). 3 vipper af jern til at spende buer, af lidt for-

skjellige former.

145. (115). En lignende men større vippe af ti'æ.

146. (116). Korsspyd [partisan] af jern med et 3 aln langt træskaft;

nederst ved skaftet paa den ene side en art øxe, hvis eg er ind-

buget i midten, paa den anden en spids med 2 kortere ved siden,

begge af en gjennembrudt jernplade [omtrent = "W. 590]. Selve

spydet firsidet, 1 aln langt. 2 lange jernspænger nedefter skaftet.

Fra Kongsvoll paa DoA^re.

147. (117). Korsspyd af omtrent samme maal. men tverstykket er

bredere og af anden form; den nedre del ai spydet ovenfor tver-

stykket er formet som en sagtandet kniv. 4 lange spænger med
en jernring om. Fra Yist i Verdalen.

148. (118). Korsspyd af næsten samme form som no. 146 og af samme
maal, men træskaftet er kortere.

149. (119). Kaarde med tveegget 1 aln 13" lang, oventil 1'/." bred
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klinge, med iuflridse<le forgyldte figurer og oventil en fure efter

midten. Pai'erpladen næsten firkantet. 3'" i tvermaal. med en 4'"

laug. lidt uedadgaaende parerstang paa liver side: imellem pladeu

og knappen en kurvedæluiing. alt forsynet med iudridsede prydel-

ser: haandgreliet 4'' langt, omgivet af skiml. Fra Fiskevaag i

Saltdalen.

loO. (120). Kaarde med euegget 1 aln 14' laug. lO'"' bred klinge

med svag fure efter midten. Parerstang og nedenunder denne en

kurvedækuing. Ivnappen kegleformet. Skede af træplader med

omsyet skind. Simpelt arbeidet.

151. (121). Sabel med 1 aln 5" lang klinge, som paa de nederste G'"

er tveegget og tilbagebøiet; firkantet pai"erplade med en til begge

sider udgaaende lidt nedbøiet stang. Istcdetfor kurven er der over

liaanden en 3'' bred bøiet jernplade. istedetfor knap en firkantet

jernplade: til parerpladen er festet en jernring. I" i tvermaal for

tommelfingeren.

152. 1 122;. Kaarde med tveegget 1 aln 8" lang. oventil 1V+"' bred

klinge med fure efter midten; en parerstang med en kurvedækuing

nedenunder: mellem stangen og knappen er en enkelt bøiet jern-

stang. Skede af træplader omgivne af skind. Fra Thy da Isfj el-

det. Selbu prestegjeld (efter de 1718 ihjelfrosne svensker).

153. (123). Kaarde med tveegget 1 aln lO"' lang. l'^''' bred klinge,

ophøiet langs midten; stor halvrund parerplade. hvorfra udgaar en

strimmel, der er omhøiet til ring for tommelfingeren, to. der siden

forener sig og gaa ind i knappen, og paa en side en kort parer-

stang; knappen næsten rund. grebet 4"' langt, omgivet af træ.

154. (124). Kaarde rned tveegget. 1 aln 8" lang- foroven I'//' bred

klinge med 3 furer efter siderue. Eu 3"" lang lige stang til begge

sider, og paa den tredie side en liden sterkt nedadboict plade:

knappen trekantet og videst oventil.

155. (125). Parerplade til en kara-do. lijerteformet og gjennemboret

med tætte hul: 2 stænger. en bøiet opad. en nedad, og en bøile

for tommelfingeren.

156. (126). Kaardefeste bestaaende af en kurvedækuing af jern.

157. (127). Parerplade. formet som en rmid skaal, o" i tvermaal,

forsiret paa udsiden og tæt gjennemboret med hul; i midten et

jernstykke, hvorigjennem tangen har gaaet. og hvorfra der udgaar

2 stænger ovenover pladeu.

158. (128). Kurvefeste af ualmindelig tæt fletning af temmelig brede

stænger ; kun paa den ene side en snever aabning for haanden

;

uden parerstænger.

159. (129'. Et lignende feste, men aabnere med 2 korte parerstænger.

160. (130;. Kaardefeste med en vid gjennemboret parerplade. og et

stykke ovenfor denne en parerstang; fra pladen til knappen gaar

en bøile. Clrebet er omviklet med tynd flettet jerntraad.

161. (131). Dolk af jern; bladet 9'' langt, 7-" bredt, tveegget, sterkt

ophøiet efter midten, 4 nedadbøiede parerbøiler. endende i smaa

knopper. Knappen kugleformet og grebet omgivet af et bevægeligt

jernrør, videst paa midten, prydet efter længden med brede furer
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og buelinjer melleni rette. 2%""' langt. Skede af jern. rand. med
de samme prydelser paa forsiden som paa haandgrebet, indeslutter

ogsaa en kaiv og gaffel med iidsirede skafter og spor af forgylding.

162. (132}. Dolk af jern, bladet tveegget, lidt høiere efter midten,

8" langt, 9'" bredt oventil og jevnt afsmalnende. En liden parer-

plade og en stang som er bøiet sammen mod midten med begge

ender endende i en plade ; rund knap af træ med indlagt eljjlienben,

2"'' i tvermaal, og mellem denne og pladen ligesaa et lag træ med
elphenben. Ennd jemskede. som ogsaa bar indeboldt kniv og gaffel.

163. (134j. Dolk af jei-n, bladet enegget og lidt krumt. 9''- langt, G"''

bredt : haandgrebet har form af en omvendt kegle og er af træ

med dybe ftu-er i spiralomgange. belagt med messingtraad og oven-

paa beslaaet med en jemplade; en ganske koit parerstang. Skeden

af jeni, næsten rund, paa forsiden prydet med ophøiede ringe,

mellem hvilke riflede jemknapper.

164. (135). Dolk af jern. bladet tveegget, 8-
" langt, S"'- bredt oventil,

jevnt afsmalnende; grebet firsidigt, omviklet med flettet og enlielt

messingtraad : aflang riflet knap af jem. Skeden af jern er halv-

rund, foran gjennembrudt og viser der et underliggende lag af

rødt uidtøi.

165. (137). KJoivformet dolk af jem, bladet tveegget, 7''' langt, lidt

krumt med en bredere fure omgivet af 2 smalere efter midten;

bred tange, paa hver side belagt med en plade af ben.

166. (138). En lignende mindre dolk med glat blad og helt haandgreb

af ben.

167. (141). Spore af jern, stangen 10 V;"' lang med en almiudelig

hælbøile, hjulet har 12 pigger, 1%^' lange; stangen har dybe hak.

Skal være kommen fra Xe st v ed i Danmark.

168. (144). Mundbid af bidsel; sideringerae 2'" i tvermaal, forbundne

ved 2 dobbelt sammenvi-edne jemstænger. der forbindes i midten

ved en mindre ring. Fra Eise i Op dal.

169. (145). Mundbid af bidsel; sideringene 2%" i tvermaal, tynde

og flade ; 2 mellemstænger. forbundne paa midten ved en dobbelt-

krog. Fra Thingstad i Levanger pgd. [jfr', no. 32—35 og 117].

170. (146). Mundbid af bidsel af samme form som foregaaende no.,

men mindre.

171. (147 a). Eedskab af jern bestaaende af en fal. 10" lang. øverst

I" bred, nedentil omgivet af 3 ophøiede dobbeltringe. enden er

noget flad og har et hul. hvorigjennem der gaar en aflang ring.

6%"' lang. hvis ene side dannes af en tynd plade 2'/+" bred med

indadbøiede kanter, og forresten af en rund stang. I denne hænge

3 runde ringe af tynde stænger, 2/^" i tvermaal. Jfr. Aarsb. 1867

m. fig. M. der dog er adskilligt forskjellig.

172. (147b). Eedskab af jern med en fal af ganske samme arbeide,

med en nagl nedentil ; i den anden ende hænger en kjede af 3 ringe,

3'"—1'/:" tvermaal; i den nederste hænger en dobbeltkrog (S) ved

et hul gjeni-em midten. Jfr. AnO. 1838 p. 113.

173. (150). Træbolle. 8" høi. 17*" iaabningen: i bunden er i maleri

fremstillet et drikkelag, omkring randen et rimeligvis opmalet vers
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paaski-ift. Fra Egge i Stod (Bings Beski-. 119).

174. (151). En mindre Træbolle med en paaskiift, der hentyder til

bryllupsgilder, og aarstal 1704. Under bunden indskaaret T. E. S.

1691. Fra Vestreim i Skogn.
175. (153). Kan de af Yalbirk. o' liøi, 6" i tvennaal overalt, prydet

med indfeldte knapper og nider af sort træ : laaget fladt og ved et

gjenge festet til hanken. Indvendig belagt med en lakfemis.

176. (154). Kau de af valbirk. o" hei indtil laaget. 2%'- i tvermaal

i aabningen. S' i bunden, fodstykke af 3 skraat staaende knapper,

laaget er ved et gjenge festet til hanken og har ovenpaa en pry-

delse i form af en vase. Indvendig belagt med en lakfemis.

177. (155). Kande af bronce. 15" hoi. 5' i aabningen. 8W"' i bunden,

med noget videre bug. Paa laaget en siddende hund og derom

med minuskler: help. nov. maria. Paa kandens hals: Sepe. aspec-

tum. confert. embema (emblema?) refectu. og: etsi mortiferum

quidquid biberint non eis nocebit: midt paa bugen mellem 2 op-

høiede rænder: Jaspar fert miram fi-uctus melchior baltazar aurum

og nederst: skipara cognomento me fecorat. 3 løvefigui-er danne

fødder [jfi-. Urda. 2, 96]. Jfr. Aarsb. 1867 p. 75 og 110.

178. (156). Røgelsekar: skaalen af jeni, laaget af forgyldt kobber,

tagformet med gjennembrudt arbeide. Begge dele forenede ved de

2 jemstænger, der danne den nederste del af kjeden.

179. (157). Et mindi'e røgelsekar. helt af bronce; laaget tagformet

med gjennembrudt arbeide, øverst et kors: af kjeden er kun den

ene stang (af 3) af kobber tilbage. Fra Thingvoll kirke.

180. (158). Eogelsekar af bronce: laaget fremstiller 2 korskirker

en mindre ovenpaa en større, med taarne meUem gavlene og et

bredere rundt taamet øverst, alt gjennembrudt med vinduer. Foran

de 4 nederste gavle sees de 4 symbolske figurer: engel. øm. løve.

oxe. alle med vinger. Paa skaalen er 4 gange fi-emstillet en mand

veltende en stor kande. Har været baaret i 4 kjeder. Xoget lig

W. 540.

181. (160). Englehoved af messing med vinger sluttende til halsen.

Fra niineme af St. Andreae kirke paa Haug i Verdalen-

[Foml. 635].

182. (161). En liden klokke af bronce omtrent S' høi: nedentil i

ophøiet arbeide fremstillet en spiUemand og dansende dyr. oventil

en rekke Liljer. Haandtaget dannes af en erkebispefigui". Skal

være kommen fra Nordland.
183. (162). Monstrants af forgyldt jemblik, uden fod og laag, 2'/.''

høi, 3"' bred, sexsidet med 6 helgenbilleder. Har tilhert biskop

(runnerus.

184. (162a). Knivslire af sølv, 5" lang. hvoi-paa en helgenfigur i

hautrelief og forsiringer dels indtrykte dels dannede af paalagt.

sølvtraad. Fra Elgeseter klosters ruiner.

185. (166). Menneskefigur af messing med udækket hoved og sid

kappe, forgyldt og emailleret. Opgraven af jorden og har tilhørt

Gunneruss samling.
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186. (167). Plade af sølv, firkantet. 3%-- og 27.' '• luflridset paa

deu ene side en mandsfigur med kalot, langt krøllet haar og skjæg

og kappe med et T paa den ene side. Fundet 1796 ved gravning

i brødbageriets tomt i Throndhjem.
187. (168 a^ Nøgel af jern med almindeligt liaandtag, og skjæg med 4

hak. 2 nedentil. 1 paa forsiden og 1 paa oversiden ;
4" lang. iiden pibe.

188. (168a). jSføgel af jern; liaandtaget bestaar af et rundt stykke

med gjennembrudt arbeide og derover et firkantet aabent; skjægget

har fordybninger langs aksen, et dybt hak oventil og paa forkanten

en dyb længderifle og 3 tverrifler ; uden pibe.

189. (168a). Nøgel af bronce; ringen l'/4" i tvermaal, flad med 4

paa indsiden fremspringende liljer (som Aarsb. 1867 pl. V. f. 51)

og prydet med prikker; aksen 1" lang. prydet med skraastreger

;

skjægget har et hak nedentil og en krumning til siden.

No. 187—189 ere fandne i Elgeseter klosters grund.

190. (169J. Nøgel afjeru af nyere form, 6"
• lang; simpel ring; skjæg-

get har 2 hak paa forsiden, et lige ind til aksen, det andet halvt

ind. har pibe.

191. (170). Nøgel af bronce; en tynd ring, 14"" i tvermaal med 4 indad

fremspringende liljer, aksen spæd, udgaaende fra en tykliiere rod,

1%" lang; skjægget bestaar af en nederst horizontalt fremsprin-

gende tand (4'"" lang) og ovenfor 3 kortere med hak i enden.

192. (171). Bismer af tra? med en indsmeltet blyklump i enden. Fra

Lærdal.
193. (171b). Fem ovale og en firkantet glas ru de med malerier i sort

farve med tydske vers nedenunder; antagelig omtrent fra reforma-

tionstiden. Have staaet i en «herrestue* paa Kagenes i Th r on-

denes.

194. (173j. Fem tintalerkener med Ove Bjelkes og Helveg Linde-

novs vaaben og aarstallet 1666. Fra Østraat jiaa Ør lan det.

195. (178). Et par bordknive, knivens blad 5
'/a'" Ifmgt, gaffelens ben

4'/i"- Skafterne af elphenben. runde med en spirailøbende for-

dybning, hvori er nedlagt en fladhamret sølvtraad, og med sølvholk.

Hylster af læder. Fundne i jorden ved gravning paa Sverres-

borg i Bergen. (Fornl. 431).

196. (179 a). Kniv med skaft af elphenben forestillende en kronet

maud og en kvinde, der omfavne hinanden.

197. Krudthorn af renshorn, fladt, omtrent 8" høit, med jernbmid og

jerntud; paa siden er fremstillet 2 stridende mænd med hjelme, har-

nisk og skjolde.

198. (185). Krudthorn af oxehorn, bimden af træ, 7' høit. Om
midten med ophøiede bogstaver : Olaf Strangesøn oe Habar Kungen-

søn nedentil : Halvor Olssøn egen Hand ano 1728.

Figurer: Adam og Eva, Roland. Burman, Daniel, Samson i

temmelig plumpt arbeide.

199. (53a). Stridsøxe, bladet 4:%-- langt, 6f^- bredt for eggen,

VJ]t"' over halsen, meget udsiret og har aarstallet 1648; skaftet af

træ med mange udskjæringer har aarstallet 1756 og NESE ; dop-

sko og pig af jern, nieu ingen spanger.
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200. (31 h). Oval skaalfonnet spende med dobbelt plade af bronce

;

overpladen er gjenuembrudt. med 5 opbøiede knopper. 4'/o"^ og 2 /^••.

201. (31 ij. En lignende' spende, men overpladen mangler; é^f^-" og

^^fs"- Ornamenterne ere ei ganske de samme.

202. (66 bj. Øxeblad af jerm forrustet, 5- bredt for eggen. 1'//- ved

skaftbullet.

203. (31a). Sverd af jern. meget forrnstet. klingen 1 aln4'/.-- lang,

knn et stykke af nedre hjalt og af tangen tilbage.

204. (31b). Sverd af jern, klingen tveegget, nu 1 aln lang, odden

borte, 2'/," bred: hjalterne og knappen belagte med tvnd metal-

belægning.

205. (31c & d). Nogie heine, aflange og flrsidede.

206. (Sle). Skive af brendt ler. oversiden convex, undersiden flad.

med et hul gjeimem midten; 2--
i tvermaal.

207. (31 f). En lignende skive, men uden hul og 2'//- i tvermaal.

208. (31 f). Sverdknap af bronce af j^ngre jernalders form. med af-

rundet overkant og nedentil flad; af siraterne kan skjelnes nogle

concentriske dobbeltringe. og nogle horizontale og skråa dobbeltfurer.

209. (31 f). 4 klinknagler af jern.

210. (31 h). Levninger af tei af 3 forskjellige vævninger, 2 grovere

og 1 finere.

Alle disse sager [200—210] ere fimdne i en gravhaug paa Rygg
paa Fro sten tilligemed 31 g : en hakke eller græv, T'/,"' lang, 1 '/_.•

bredest, med 3" lang bane, hvilken ikke længere findes i samlin-

gen. I en paaskrift af finderen ne\Ties ogsaa en hjelm (? skjold-

bule), men den er ei anført i katalogen og findes heller ei i sam-

lingen. [Fornl. 620 f]. Y. J.

211. (5a). En uregelmæssig aflang sten, gjemiemboret efter længden,
4"" lang. Era en gravhaug i Aa fjorden.

212. (105 a). Dele af en ve gt ska al af bronce: en vegtstang med 2

led og hul i enderne, 4:%" lang. og en beile med 2 retvinklede

knæer af form som de almindelige. imellem hvilke tungen bevæger
sig, med l'/^-' lauge arme. F andet 1844 paa Yigdal i Bu vi ken.
Jtr. no. 67 og 68.

213. (105b). Sil af jeru af form som bunden af en træsko, 4'' lang,

bredest 2"; den spidse ende synes at have været festet til et skaft.

214. (64a). Øxeblad af jern, 5'%'^ langt, 2''fj^-- bredt i eggen, over

halsen ly,-. Y. J.

215. (78 a). Spydod af jern med fal, 14'' lang; bladet fladt, næsten

concavt i midten, 9^/o'- langt, bredest paa midten 1'//". Y. J.

216. (78b). Spydod af jern, næsten S""" lang, bladet 5'' langt med
en ophøiet ryg efter hele midten, l'/^" bredest, med lidt indbugede

kanter; formen omtrent som Xj^dam X, 12. Crjennem falen en

jernnagi. Æ. J.

217. (78 d). Brndstykke af spydod af jern, falen 2'/,-- med naglehul

i enden, af bladet 3" tilbage, med svag ryg, der taber sig.

218. (183 a). Pistol med 14'" lang pibe; hjuUaas med bagud vendende

hane. Fra Sen j en.

219. (183 b). En meget stor rifle med en pig under skjeftet til at
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sættes paa et stillads. Træverket har en mengde zirlige indleg-

ninger af elplienben. [Skal efter sagnet have tilhørt Sinclar].

220. (13 c). Den øvre del af en øsehammer af porphyr eller serpentin,

afhrudt i skafthullet, nehforraet, 4^." lang, 1%'' tyk i skafthuUet.

Rimeligvis funden i Norge.

221. (160 h). 2 stykker af nederdelen af en bi spe- eller abhedsstav
af træ, fundne tilligemed et bæger af bly, en tallerken af bly og

2 kobbernaale i et stykke tøi, hvilket altsammen ei længere findes

i samlingen, i en muret grav i Throndhjems domkirke. [Fornl. 603].

222. (160 f). En bispestav af træ, omtrent 2'/o aln lang, af temme-

lig simpelt arbeide.

223. (160 g). Fingerring af guid med en ophøiet plade, hvori er

indfattet en oval brunagtig glasflus.

224. (160h). 2 ringspender af bronce, ringene lukkede. I" 7''' og

1" 9''"
i tvermaal; naalenes ender gaa en liden smule ud over rin-

gene, den ene har 4 tverfurer nedenfor den ombøiede ende.

No. 222—224 ere fundne i en grav i domkirken lige ved den

førnevnte. [Fornl. 603].

225. Sverd af jern, klingen tveegget, 2^/^'" bred, afbrukket; øvre hjalt

borte, nedre hjalt belagt med solv. Formentlig det samme som et

sverd fra By i Børse skogn, der i tilvekstkatalogen [no. 50 a]

angives at have en 1'/+'^ aln lang klinge i 2 stylcker og hjalter

med stifter og bekeg af guid og sølv; af stifter findes ingen spor

paa det levnede hjalt. Jfr. no. 109. Y. J.

226. (51c). ,0'xeblad afjern. 7" langt, 5 '/^- bredt i eggen, temmelig

tyndt, paa fremsiden svagt og jevnt huget kant, paa bagsiden øverst

sterkt huget og siden skraat i en ret linje. Fandet paa Holden
i Hevne for 1848 med en del meget forrustede stykker af et sverd

med hjalter belagte med guid og sølv, hvilket mi ei findes i sam-

lingen. Y. J.

227. (15a). Gibsafstøbniug af et marmorbillede fra Hornnes i

Beitstaden, nu i universitetets samling, forestillende Treenig-

heden. [Fornl. 660].

228. (loe og d). Nogle brudstykker af 2 hugede lemmer fra Vist
i Verdalen. Den ene af løst graat ler, rimeligvis 4'" i aabnin-

gen, med simpel hank og brede horizontale rifler langs overdelen

af bugen. Den anden af haardt mørkt ler synes at have havt sterk

udhugning og sirater af 2 og 2 linjer, der støde sammen i stumpe

vinkler. Æ. J.

229. (10c). En bruugraa stenbrikke, 1"' i tvermaal, flad paa imder-

siden, convex paa oversiden. Funden i en gravhaug paa Herik-
stad paa Jæderen, sammen m^ed en lerurne, messingkjedel osv.

[Fornl. 295]. Æ. J.

230. (50h). Sverd af jern; af den tveeggede klinge er 19'' tilbage,

over 2" bred med bred fure; tangen 5" lang; knappen og øvre

hjalt er borte, nedre hjalt 47+" langt. Fundet 1849 paa pladsen

Seteren i Throndhjems bymark.
231. (Sla). Tveegget sverd af jern; af klingen, 2'- bred, er 16-'
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tilbage. Knappen borte, hj alterne have metalbelægning. Fnndet

i en gravhaug i Inder øen. Y. J.

232. (51b). Tveegget sverd af jern af samme form; af klingen er

knn 6"' tilbage. Hjalter og knap belagte med metal. Ogsaa fon-

det i en gravhaug i Inder øen.

233. (la). Øxeblad af jern, 6%" høit, 4"' bredt i eggen, udvider

sig jevnt til begge sider; spidser ved skafthullet.

234. (Ib). Tveegget sverd af jern, klingen 1 aln 5" lang, 2'^ 2'"

bred oventil, med bred svag fure, haandgrebet 4^2^" langt; knap

har der ikke været.

285. (Ic og d). 2 pileodder af jern. den ene 7"' lang, den anden 6^/2'"''.

236. (le). Kniv af jern, meget slidt, bladet 8%'- lang-t, med 3'"

bred ryg, tangen 4" lang og 6—3"'' bred.

No. 233—236 ere tilligemed 2 «beitler eller tapjern», som nu ei

findes i samlingen, og forkullet træ, i 1855 fundne paa Brekken
i Røros prestegjeld nær den nordøstre ende af Aursuen, liggende

ovenpaa jorden, overgroede af mose og lyng. De maa henføres til

Y. J.

237. (II). Rytterpistol, 20' lang, med skjefte af jern; laaset er

af nyere tilsetning. Omgivet af flere sølvi'inge og med en hage

paa siden til at hefte den i beltet.

238. (IV). En foldekniv og en geværkugle af bly, fiindne ved

udjevning af volden ved laboratoriet paa Kongsgaarden i Throndhjem.

239. (V). Stykke af en ring af messing, 5'^' tyk. rimeligvis 2'/2'" i

tvermaal.

240. En Men klokke af messing. I" høi.

241. Brikke af bly. I" i tvermaal nedentil, oventil smalere, med fure

om siden, 4"' høi. No. 239—241 ere fimdne i jorden paa «Øen»
ved Throndhjem.

242. (VI). Ringspende af sølv; naalen 6'/^''' lang, ringen, som er

sønderbrudt, danner i de sammenstødende ender 2 knopper. Fundet

i en gravhaug paa Grøtmo paa Namdalseidet. Ligner noget

W. 411. Y. J.

243. (VII). Spende af bronce. hvis hovedstj^kke er en ring, 1*' 9""' i

ydre tvermaal. noget hul paa bagsiden; jjaa deime er der ligeover

det sted, hvur naalefestet er anbragt paa bagsiden, fremstillet et

rævehoved, Oi^- et lignende, hvis snude er afbrukken, sees paa rin-

gens nedersido, hvor den nu manglende naalesliede synes at have

staaet paa bagsiden. Oventil springer der ud et Vf^'' langt, fladt

overstykke. Hvis der har været noget udspring nedenfor ringen,

maa det ialfald have været meget smalt ved roden. Ornamentc-

ringen nærmer sig til de paa skaalformede spender almindelige.

Fundet paa Namdalseidet i Beitstaden øverst i jordskorpen

[se t. II., fig. 3]. Y. J.

244. (VIII). Oval skaalformet spende med enkelt plade; den

øvre del er ved ophøiede rænder inddelt i 10 smaa firkanter, 19

smaa nagler gjeunem pladen; beskadiget.

245. (IX). Spydod af jern. afbrukket, nu 9" lang med sterkt ophøiet

ryg efter bladets midte; fal med et naglehul i enden.

3
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246. (X). Spy cl od af jern, 10" lang, med 2 modhager; fal med et

naglehul i enden.

No. 244—246 fundne i «en gravhaug» paa Tjønnan i Ren-
nebu omkring 1858; de kunne dog ei være af samme fund, da

244 tilhører Y. J., spydene derimod Æ. J.

247. (XI). Bileblad af jern af ualmindelig brede, 8'/2" i eggen, der

danner en sterk vinkel indad mod skaftlinjen, idet afstanden fra

hammeren til eggen fortil er M", bagtil lO"-; halsen 7-' lang;

bladet gaar paa indsiden ud fra denne i en ret vinkel. Hammeren
7'' lang, IV2" ^^^5 Va" ^y^- Fundet i en ager paa Glareim i

Surendalen [jfr. no. 250].

248. (XII). Nøgel af jern, ringen og axen flade og tynde; skjegget

har et hak paa undersiden og et hul i midten; uden pibe. Funden

i Elgeseter klosters tomt 1858.

249. (XV). Et i form af et sverd tiloannet ribben af en hval med

1 aln 7''' langt blad, 11" langt haandtag. Maaske et slags væv-

ske. Fundet i en myr paa Ørlandet, 2 aln dybt.

250. (XV a). Bileblad af jern af næsten samme fonn som no. 247,

men mindre, med tykkere hammer og i forhold til bladets høide

endnu længere hals. Fundet i jorden paa Frosten.

251. (XVI a). Celt af bronce uden hempe, 2''- 3"' lang, 2" bred i

eggen. [Gjengivet Aarsb. 1857 t. 1, fig. 6].

252. (XVIb). En naal af bronce i 3 stykker; naulen er festet til

midten af en paa fremsiden konvex, paa bagsiden hul stang, fra

hvilken udgaa 4 faststaaende hemper paa oversiden og 4 paa under-

siden; i 5 af disse hænge endnu smaa omtrent trekantede flade

broncelapper, hvoraf 1 er afbrukket; paa stangens ender er runde

plader. Stangen 9", naalen 5" lang. [Aarsb. 1857 t. 1, fig. 1].

253. (XVIh). Et stykke af en lignende gjenstand af bronce, kon-

vex paa den ene side, hul paa den anden, har en hempe paa midten

og 2 mindre lignende paa enderne. [Aarsb. 1857 t. 1, fig. 2].

254. (XVIc). Spyd od af bronce, 6" lang, bladet paa det bredeste

1^/2'''' nied naglehul gjennem falen. Falen fortsettes som en rund

ophøiet ryg efter bladets midte, og bladets kanter i en lav ophøi-

ning med hak langs falen indtil hullene, der ere omgivne med

smaa hak. [Aarsb. 1857 t. 1, fig. 5].

255. (XVId). 2 spiralformede figurer af bronce i 5 omdreininger,

dannede af en firkantet, 4"' tyk stang [jfr. W. 221, 243 og 262.

Aarsb. 1857 t. 1, fig. 8] ; hvis de have været forbundne, maa der

mangle et stykke.

256. (XVI e). En halvcirkelformet tvundet broncestang, paa midten

4'" tyk, ender i 2 flade plader, der synes lidt afbrudte, 18" lang;

rimeligvis en hadde til en kjedel. [Aarsb. 1857 t. 1, fig. 4].

257. (XVI f). En firesidet nagle af Lronce med et kun til den ene

side udgaaende fladt hoved, 4" lang.

258. (XVIg). Et stykke tjaidt bronceblik, S%" langt, indtil 1"

bredt. [Aarsb. 1867, t. 1, fig. 7].

No. 251—258 ere fundne ved pløining i en ager i Rennebu.
Nærmere oplysninger om stedet og findemaaden savnes. Fundet
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er beskrevet i Aarsb. 1857. At no. 255, 256 og 258 skulde have

børt sammeu, som der aiitaget, synes ikke rimeligt. B. A.

259. (XVII). Nø gel af jern, 5" lang, med almindelig ring, uden

pibe; skjægget bestaar af en plade, der udvider sig i bredde udåd

og en smalere, kortere ovenfor og nedenfor. Funden i børsens

tomt i Tbrondbj em, 1859.

260. (XVIII). 2 ovale skaalformede spender med enkelt plade

af bronce, 3 y^" og 4" lange, 2'// og 2
"/a" brede med spor af

forgylding og fuldstendig lig ornamentering.

261. En oval haandring af bronce, af 2 runde, glatte stenger, omtr.

1"- tykke, hvis ender gaa ind over hinanden og ere snoede i en

tredobbelt spiral om den anden stang, saa at ringen har kunnet

skydes ud og ind; et stykke er afbrukket. Længste tvermaal 2" T"".

No . 260—261 ere fundne paa FosseimiSparbuen 1859 . Y. J.

262. Et stykke klokke metal, fundet ved gravning af en kjelder paa

Elgeseter klosters grund 1858.

263. 264. (XX). 2 ovale skaalformede spender af bronce med enkelt

plade, 4" lange, med forskjellig ornamentering, begge beskadigede

.

265. En rund plade af ganske tyndt bronce, lidt bøiet som et seg-

ment af en stor kugle, 2" 9"" i tvermaal, prydet med smaa cirkler

om punkter og spidse trekantede figurer af netformigt overskjæ-

rende linjer, i flere rekker med toppimkterne vendende mod midten

[«strierede trekanter-'>]. Til den ene kant er ved et almindeligt

gjenge festet en liden bronceplade med to Vf."' lange stifter; noget

beskadiget, navnlig er et stykke borte paa den gjenget modsatte kant.

266. 2^ brudstykker af kanten og 1 af det midterste af bunden af en

bronceskaal med ganske samme ornamentering som foregaaende

no. No. 265 er i originalkatalogen urigtigt opført som «en skaal-

formet spende». Overensstemmelsen i størrelse og gjengets form

og den væsentiige lighed i ornamenterne med det i Aarsb. 1867

t. V,, fig. 50b aflnldede laag af et futeral til en skaalvegt, gjør det

antageligt, at dette er et lignende laag, og no. 266, der, saavidt

det kan skjønnes af fragmenteme, passer til laaget, bliver da den

tilsvarende skaal, eller ogsaa en af vegtskaalene. Det bliver altsaa

tildels rigtigt, naar Mont. p. 32 opfører : «fragments of a pair of

brouze scales and a brass box. wlierein the scales were kept».

Derimod bliver der efter denne forklaring kun 2 skaalformede

spender, ikke, som hos Mont. angivet, 3.

267. 3 smykker a f sølv med gjenuembrudt arbeide, forestillende et'

hestehoved med udrakt tunge, og omgribende hænder, VJ:^" høie,

vel 1" brede. Oventil en rørformet hempe. [Grjengivet t. I., fig. 8].

268. Et rundt smykke af forgyldt br once med forsiringer omtrent som

paa de skaalformede spender
;
paa den ene kant springer der ud et

firkantet stykke, fremstillende et ausigt og med tilbagebøiede kan-

ter, hvorigjennem der gaar hul maaske til et naalefeste. [t. I., fig. 7].

269. Et næsten rundt smykke af forgyldt bronce med gjenuembrudt

arbeide af samme art som paa foregaaende no. Paa bagsiden ud-

gaar 2 halvrunde smaa plader med hul gjennem som til et naalefeste.

£t. I., fig. 9].

3*
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270. Et lidet cylindrisk stykke jern.

271. 4 aflange, ottesidede perler af agat, 8'"—11'" lange.

272. 1 aflang, ottesidet perle af hvidt gjennemsigtigt glas, 10"" lang.

273. 4 runde perler af hvidt gjennemsigtigt glas, 4'"—6'"
i tvermaal.

274. 1 uoget fladtrykt, rund perle af rav ('?), 5'" i tvermaal.

275. 1 fladtrykt, rund perle af hvidt ugjennemsigtigt glas med gul og

rod indlegniug, 6'" i tvermaal.

276. 1 ringformet perle af blaat glas, G'" i tvermaal.

277. 1 aflang, firesidet perle af gult glas, 4"" lang.

278. 2 ganske smaa runde perler af hlaat glas.

279. 4 smaa runde, riflede perler af hvidt gias.

280. 2 smaa runde perler af guldgult glas.

No. 263—280 (XX) ere fmidne paa Borgsaasen i Levan-
ger prestegjæld 1858 i 3 alus dybde i grus og sand under nogle

smaa stenheller. Y. J.

281. (XXIII). 11 klj a a st ene, de fleste afrundet trekantede med hul

i den ene kant, en cirkelrund med hul i midten, 2 ret afhugne i

den ene ende og bueformede i den anden.

282. (XXIY). 2 figurer af jern, fremstillende hals og hoved af et

dyr; fra det nederste af halsen gaar en horizontal stang ret bagud

og 2 til siderne; formodentlig et slags gavlflgurer. Skulle være

fundne i en gravhaiig paa Berge i Stjørdalen.

283. (XXV). En klump klokke metal funden et stykke søndenfor

domkirken i T h r o n d h j em

.

284. (XXVI). 2 lysestager af bronce, emaillerede, 12" høi; have

tilhørt familjen Must. Ligne W. 537, men have 2 kugleformede

udvidelser paa stammen; kuglerne og stammen have nøiagtig de

samme ornamenter som hos W., fodstykket lidt forskjellige, men

af samme charakter. Jfr. Aarsb. 1847.

285. (XXVII). 12 kljaastene, temmelig store, mest af grøtsten,

uregelmæssig runde.

286. (XXVIII). Spydod af jern med gjenhager, nu 9" lang, men af-

brudt ved falens begyndelse; bladet nedenfor hagerne er ganske

rundt. Fundet 1859 paa veien nær Snaasens prestegaard, vist-

nok didbragt med veifyld, tåget nær husene tæt ved det sted, hvor

30 aar tidligere fandtes en del oldsager, som bleve sendte til Chri-

stiania museum. Æ. J.

287. (XXIX). Fireegget spydod af jern, 6" lang, 8'" og I'// bred,

falen firesidet og afbrudt. Æ. J. Fundet i 1861 «paa samme sted"

som no. 286. Da begge tilhøre ældre jernalder, og fireeggede spyd

og spyd med gjenhager almindelig findes parvis, høre de rimelig-

vis til samme gravfund.

288. (XXX). Spydod af hvidgraa flint, 6'/+" lang, paa midten

Vfn" bred og ligeligt smalnende til begge ender. Omtrent lig

"W. 65. Fundet paa Havsteuaunet i Strinden 1860 ved

pløining i en for omtrent 50 aar siden opbrudt ager.

289. Sverd af jern, tveegget, klingen 28" lang, øverst over 2" bred,

med bred fure, .store hjalter og knap med smaa hul [omtr. 1'" dybe].
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290. Spydod af jern. bladet 9" langt, øverst næsten 2" bredt, falen

har et nagleliul ved enden.

No. 289—290 (XXXI) ere fmulne paa Vatslien i St rinden.

Y. J.

291. Forrnstede brudstj'^kker af et sverd af jern, nemlig en stump af

klingen og lidt af gi-ebet med det nedre hjalt. Stykker af klingen

af det samme sverd eller et andet.

292. Et brudstykke af et fire egget spyd af jem.

293. Stykker af en skjoldbule af jem, som det synes af yagve jern-

alders fonn.

294—29.5. En naal af bronce. nmd og glat, 1'" tyk og 2'/>" lang.

paa den tjukkere ende ombøiet. men afbrudt i selve boiningen-

Nogle stykker af bronce. som det synes, af en firkantet liden

beltespende, som derfor neppe have hørt sammen med naalen.

296. Nogle nbrendte menneskeben. [Dele af en hovedskal og et

laarben]

.

No. 291—296 (XXXII) efter angivelse funchie paa Fos i

Horg 1861. ved pløining af nyland i en stensat grav lige i jord-

skorpen. 2 fimd maa imidlertid være sammenblandede, da no. 291

tilhører Y. J., 292 og maaske 294—5 Æ. J.

297. (XXXni). Beslag paa toppen af et seletøi af bronce, næsten

ganske lig no. 39; sterkt forgyldt ; nedentil 4'/," bred, 1// høi

paa midten. Funden i Verdalen.

298. (XXXIV). Oval skaalformet spende med dobbelt plade af

bronce, S'f^" lang; øverste skaal har gjennembriidt arbeide og 5

knopper; spor af forgylding under irren. Funden imder jernbane-

arbeide nær Kjelstad i Horg 1862.

299. (XXXV). Halsring af sølv. 5 7*2" i tvermaal. dannet af en 5-

dobbelt fletning af 2 og 2 indtil 1'" tykke traade med 1 ganske

tynd tvundet traad imellem hvert par; om hele fletningen løber i

spiraler 2 lignende tjaide traade. Smalenderne holdes sammen ved

en krog og en hempe. W. 454 synes at være arbeidet paa samme

maade, men mangler de yderste spiraltraade. Funden 1862 paa

VilHum i Strinden sammer med 5 andre halsringe af sølv, 4

armringe af guid og en stor ringspende af sølv. hvilke ere i Chri-

stiania museum, imder den tynde jordskorpe paa et svaberg.

[Fornl. 594]. Y. J.

300. (XXXVII). To flade primstave af træ fra Meråker i

Stjørdalen.

301. (XXXVIII). R ing naal af guid; ringen er 9-" i tvermaal.

lukket, dannet af en tynd rund ten med tætte. dybe og brede tver-

farer. Naalens øvre flade del er bøiet omkring ringen, og odden

rekker lidt nedenfor den. Fimden i en ager paa Huseby i Bør-

seskogn. Æ. J. (?) Jfr. "W. 412. hvorfra den dog er adskilligt

forskjellig. Jfr. no. 52.

302. (XXXIX). Enegget sverd af jern, klingen 1 aln 7" lang, ved

hjaltet 1/4" bred; tangen er brudt tvert af, øvre hjalt mangler,

og da der kun er 3" 3'" mellem nedre hjalt og knappen, har der

maaske intet været; stor trekantet knap. Fundet paa Røstad
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paa ri an det, 1 aln nede i jorden paa venstre side af et

skeiet. ? Y. J.

303. (XL). Gammel garnvinde eller ten med opspundet strygarn

[fra Surendalen ?]

.

304. (XLI). Mundbid af et S t a n gb i d s e 1 af jern. fondet ved Rise
1 Opdal.

305. (XLII). 2 brudstykker af klingen af et tveegget sverd af

jern, det ene med et stykke af tangen, og desuden det øvre stykke

af tangen med paasiddende knap af bronce. Denne er halvmaane-

formig, 2" 8'" bred nedentil, prydet med et baand af 4 horizontale

furer rundt omkring og 2 baand af 3 furer, der gaa skraat over

overkanten ned til det horizontale paa begge sider; mellem skraa-

baandene er paa hver side 4 smaa cirkler om et centrum.

306. Spydod af jern i 2 stykker. 16" lang, hvoraf 6" paa falen, svag

ryg langs midten til odden; bladet har neppe været mere end

IV;" bredt.

307. Øxeblad af jern, 6" høit, 3" bredt i eggen, 1*/+" over halsen;

paa den ene side af skafthullet er sterkt fremstaaende kanter.

No. 305-307 (XLII) ere fundne i 1861 og 1862 paa Onsøien
i Buviken. Y. J.

308. (XLIII). Tveegget sverd af jern, klingen 1 aln 6" lang, bre-

dest 1" 3'", nedre hjalt næsten 5" lang, øvre over 4", begge smal-

lere paa midten og'bredere i enderne ; knappen bestaar af et kugle-

formet stykke og derfra til siderue udgaaende stykker; hj alterne

og knappen ere helt belagte med sølvplader, der væsentlig fore-

stille i hverandre flettede baand.

309. Spydod af jern, 14"/j" lang, hvoraf 11" paa bladet, der oventil

er 2'/2" bredt og smalner jevnt mod odden; paa falen gaar der

paa hver side ud et 8'" langt strekantet stykke [som Aarsb. 1868

t. II. fig. 5] ;
gjennem falen=' ende gaar en broncenagle.

310. Øxeblad af jern, l^f.," høit. 4" bredt i eggen; bladets kanter

danne næsten rette linjer.

No. 308—310 (XLIII) ere fundne paa S n e e n i R e nn e b u. Y. J.

311. (XLrV). Allegorisk maleri fra forrige aarhundrede. fremstil-

lende general Magnus Stenbock i forskjellige ydmygende situationer.

312. (XLV). Brystbillede af en prest i rød kappe og hvid hals-

klud, i legemsstørrelse, broderet i silke af Elsebe Amoldsdatter

1684. Indbragt fra Lødingen.
313. Øxeblad af jern, 1%" høit, 6" bredt i eggen, 1%" over halsen;

paa forsiden danner kanten en jevn svag bue, paa indsiden oventil

en sterk bue, medens de nederste 3'/," danner en ret linje; tyndt.

314. Brudstykke af en spydod af jern med fal, nu 11" lang, bladet

oventil 1'// bredt.

815. 2 redskab4r af jern, 9" og 7" lange, bestaaende af en 3'"—4'"

tyk firkantet stang, som paa den ene er udhamret til et indtil 9'"

bredt, kort, fladt blad, paa den anden til et lignende længere,

men krummet og lodret paa det førstes plan; maaske dreiejeni.

I tilvekstkatalogen [og Foral. 834] urig^igt opførte som stykker af

et bidselmundbid.
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No. 313—315 (XLVI) ere fimdue i en gravhaug- ved Hunn i

Overhalven. Øxen og spydet have Y. J.s former.

816. (XLVII). Kors spyd, bladet 11" langt, nedentil over 3" bredt.

har 2" fra neden et dybt hak paa hver side og nedenfor dette en

skraat opadgaaende trekantet spids. I*/," lang; kort fal og omtrent

1 aln lange spanger. der ere fastgjorte ved messingnagler : 3 ahi

langt skaft med jemdop. Fra Soknes i Støren.

317. (XLVIII). Øxeb'lad af jem. 6" høit. 3" bredt i eggen. IT","

bredt og l'/^" tykt over halsen: kanterne ere retlinjede. Fundet

i en gTavhaug paa Bodø gaard. Nordland. [? Æ. J.]

318. (XLIX). Kjedel af gulgraa sandsten, omtrent halvkugleformet,

9%" i tvennaal oventil. 4" hei. omtrent '/." tyk. iidvendig sodet,

noget beskadiget.

319. 2 ovale skaalformede spender med enkelt plade af bronce,

4" lange. 27"," brede, af samme mønster; i hver har staaet op 9

broncestifter. 1'" høie; jemnaalene borte.

320. Brudstykke af en spydod af jern med fal; bladet har været 97*2

"

langt; af Y. J.s form.

Odden af et tveegget sverd af jem.

Torn til en beltespende (?) af bronce, 1'/^" lang.

2 grønne og 2 hvide og gi'ønne ringformede glas per le r.

En uæsten egformet sten uden hul med en langagtig fordybning

paa den ene side. maaske brug-t som hein.

No. 318—324 (XLIX) ere fundne i eu myr paa en ø [antage-

lig Lysøen] i Aafjorden. Y. J.

(L). Kanon af jern. omtrent 20" lang. 1'/." i tvermaal foran;

fanden ved 1855 i en stenhaug paa Th or gaard i Tilder, hvori

tillige fandtes en kobberkjedel. som gik itu under gravningen. Er
opgivelsen rigtig. maa den være falden ned uiellem stenene.

Stykker af en. som det synes, stor kjedel af kobber; overkanten

er lidt indadbøiet, og i den er et par metalstifter, der dog ere for

smaa til at have holdt hadde.

Spir air ing af guid af en ^.j'" tyk rund ten i 2\ln omgang, 7

—

8" i tvermaal; den ene ende er dannet til en krog, hvori der

hænger et stykke af eu lignende ring.

No. 326—327 (LI) ere fundne 1865 tilligemed nogle stykker

brendte ben i en haug tæt ved husene paa Verdal paa Inder-

øen. Kjedeleu var fyldt med aske eller jord og ringen og benene

laa i denne.

(LII). A 1te r s ka b fra Fosnes kirke i Namdalen med 3 ud-

skaarne helgenbilleder, til venstre Maria Magdalena med salve-

krukke. i midten eu mandlig figur, der har holdt vaabeu eller

stave i begg"? hender, til høire en kvindelig i hvidt skaut, der

holder et hjerte (?) med en haand paa i den ene haand og en af-

bradt kvindelig figur i blaa kjole i den anden. Paa dørenes udside

er malet St. Olav med æble og helebard. trædende paa et uhyre

med kronet menneskeligt hoved, og St. Georg, paa indsiden 4

scener af helgenlegender. Skabets indre er udstyret i halv spids-

buestil.
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329. (LII). Et andet alterskab fra Fosnes kirke med ndskaarne

figurer: Maria med barnet. St. Olav med helebard i den ene

haand og et rundt ciborium med kuglerimdt laag i den anden,

trædende paa et uhyre med kronet menneskehoved, og en biskop.

Paa dørenes ind- og udside ere maiede 4 helgenfigurer.

I katalogen ere begge skabe opførte som komne fra Fosnes

kirke, medens efter Foml. 662 det sidste er fra Viks annexkirke

i Fosnes. Den sidste angivelse er vel rigtigst.

330. 4 stykker bro nee, der tilsaramen danne bladet af et spyd, der

imidlertid er temmelig tyndt og ikke har en rund ryg som almin-

delige broncespyd, men en smal og skarp, og istedetfor at gaa

over i en fal er det oventil afi-undet og der forsynet med 2 hul

;

bredest 1".

331. 2 broncestykker, maaske af en kniv, med eg og en lidt krum

bak. tilsammen 3" lange, nu indtil 5'" bred; glat.

332. Fingerring af guid med en rød og 2 blaa glasflusser. i det

væsentlige lig W. 381, prydet med halve dobbeltcirkler og snoede

og riflede baand. 9'" i indre tvermaal.

333. Fingerring af guid af en V4'" tyk, omtrent riuid ten, 9"" i

tvermaal.

334. Fingerring af guid med flade sider, l'/3'"høie, knap Va'" tykke,

med en rekke indslaaede halvmaaner langs kanterne, 9'" i tvermaal.

335. 2 smaa ringe af guid, 6'" og 5'" i tvermaal, med flade, glatte

sider, knap 1'" hoie. ganske tynde.

336. Fingerring af sølv med flade, glatte sider, l'/i'" høi, ganske

tynd, 9'" i tvermaal.

337. Fingerring af sølv, 7 Vi
'" i tvermaal, af en rundagtig 1%" tyk ten.

338. 7 flade perler af lysegrønt glas med ophøiet hvidt, rødt eller

gult zigzagbaand om yderrandeu, 7—8'"
i tvermaal.

339. 4 noget fladtrykte perler af uigjemiemsigtigt sort glas med blaa,

hvide. røde, gule og grønne pleLter, 7—8'"
i tvermaal.

340. 7 noget mindre, lidt fladtrykte perler af graahvidt glas med røde

eller sorte zigzagbaand tildels mellem 2 striber.

341. 2 smaa perler af blaat glas med brune og gule terninger.

342. En ensfarvet perle af lysegrønt glas, 6'" og 10'" i tvermaal.

343. 3 perler af ugjennemsigtigt rødt glas med grønne, gule og sorte

baand.

344. Stykke af en liden r a vp er le.

345. Simpel ringspende af bronce, ringen er IV2" i tvermaal, naalens

overende er almindeligt ombøiet. og odden naar til ringen paa den

modsatte kant.

346. Ringnaal af bronce, naalen er 4:%" lang, overenden ombøiet

om en fordybning i ringen; denne er tyk og 1" i tvermaal.

No. 330—346 (LIII) ere fundne i en stor gravhaug tæt ved

husene paa Myr i Verdalen i 1865. En af guldringene fandtes

paa haugens side, det øvrige i det øverste af den under en helle,

der dækkede et af stene omsluttet rum. Endel af fundet indkom

først i 1870, og af glasperler skal der være fundet meget mere,

som er forkommet. Tidligere skal der ved bygning af et hus i
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haugens østside være fiuidet et træspand med laag og messing-

baand. hvis indhold blev holdt heinmeligt af findereu. Æ. J.

347. (LIV a). Fire eg et spyd od af jern. omtrent 12" langt, hvoraf

2'" paa falen: bladet er 11"' og 13' " bredt.

348. (LlVb). Spyd od af jern med 2 gjenhager. hvoraf den ene er af-

brukket, 12" lang, bladet rundt og tyndt.

No. 347—348 fiindne i en haug paa Trana i Sparbu en i et

stenkammer. dannet af opretstaaende heller med en overligger,

sammen med kul og et skulderblad og en haand af et menneske. Æ. J.

349. Tveegget sverd af jern. klingen 1 aln 4" lang. 2" bred. med
bred fure; S\f,." mellem hjalterne, knap mangler. Y. J.

350. Tveegget sverd af jern. klingen 1 abi 6" lang. 2'' bred, med

bred fure; hjaltenie korte og tykke, knap mangler, 3" mellem

hjalterne. Y. J.

351. Briidstykke af et tveegget sverd af jem, af klingen 16' til-

bage. 2" bred. med bred fure; bueformige. tynde hjalter med fra

liinanden vendende buer. knap mangler. 3" mellem hjalterne. Y. .T.

352. Spydod af jem: bladet 12-- langt. I" bredt: af falen 5S.- til-

bage. Y. J.

353. Spyd od af jem: bladet 9" langt, l'^" bredt, falen 7" lang. Y. J.

354. Spydod af jern: bladet 10" langt. I" bredt: af falen 3" tilbage.

Y.J.
No. 349—354 (LV) antages alle at være fundne paa Inder øen.

men nærmere angivelse mangler.

355. (LVl). Cirkelrund spende af sølv. 13' " i tvermaal, i form af

en lav hat. hvis brem daimes af 2 perlebaand med en glat ring

imellem: i midtstykket sees fordelen af en dragefigur med grunde,

riflede linjer. Yed den ene kaut er en hempe, hvori der henger

en tynd snoet ring. 4""'
i tvermaal; levninger paa begge kanter af

feste for naalen. som har gaaet tvert over midten. Funden i 1865

2% aln under jorden udenfor det sydøstre hjørue af tverskibet af

Throndhjems domkirke tilligemed uogle meuneskeqen og 6

—

700 norske søl vb r ak te at er fra tiden 1160—1205 [i selskabets

myntsamling] jfr. Foml. 832.

356. (LYI). Fingerring af guid. 10'" i tvermaal, sterkt convex

paa begge sider: øverst er en firkantet plade. 5'" laug og 4-"

bred. i hvilken er indfattet et firkantet grøut glas. Funden i jor-

den ved choret af Throndhjems domkirke 1865.

357. (LVI). Kors af tjiidt kobber med indskrift i majuscler paa midt-

stykket : Ave Maria gratia plena.

358. (LVI). To firkantede sammenbøiede blyplader med toi i den

ene og en stump guldtresser i den anden.

359. (LVT). 3 naale af kobber, 3'/2'' lauge. Ims hoveder ere en i

korsform gjennembrudt plade. oprindelig maaske med en liden sten

eller perle i midten.

357—359 ere fundne i den samme grav i Throndhjems dom-
kirke, hvori tidligere no. 222—224 bleve fundne. Se Aarsb.

1866 p. 8 ff. og pl. II.
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360. (LVI). Stykke af en cirkelrund kobberplade, hvis midte er

gjeunembrudt, og- hvor de gjenstaaende strimler maaske skixlle fore-

stille sammenslyngede bogstaver. Fundet i en begravelse i Thrond-
hjems domkirke.

361. (LVI). En firkantet kobberplade. der efter indskriften har

været en gravplade over jomfru Sidsel Thot, datter af Anders

Thot, f. 1589, d. 1621. Funden ved gravning i Throndhjems
domkirke, se Aarsb. 1866 p. 15 f.

362. Urne af ler med øre, noget beskadiget; tvermaal i aabniugen 4"'

9--\ i bunden 2%-'- 5" høi; om halsen er et baand af 6—7 hori-

zontale furer ; øret har vertikale furer, imder hvilke der har været

skråa furer i zigzag.

363. Bæger af lidt over !'•' tykt brunligt glas. nedentil afrundet

uden fod. næsten 5- høit, over 3" i tvermaal oventil, har 4 hori-

zonzontale rekker indslebne smaa ovaler og en enkelt under bun-

den, og langs overranden 2 furer. Jfr. "W. 318, hvor ovaleme

dog synes at være dybere.

364. Ring af broiice, 3'/." i tvermaal. firesidet og 1'" tyk.

365. Skaalformigt stykke af tyk bronce med cirkelrund omkreds,

V2'" bøit; paa indsiden i kanten er 3 [maaske oprindelig 4] lev-

ninger af fester til naale eller gjenger; udsiden er øverst delt i

3 fordybede felter, udfyldte med en rød lakmasse. Maaske en del

af beslaget paa et ridetøi, jfr. Thorsbj. pl. 13 f. 4. 7, 8.

366. Sidebeslag paa en sverdskede af bronce. bestaaende af en fir-

kantet plade, O'" og 7'''; til endernes underkant slutter sig 2

buede tverstifter, den ene 2- laug, den anden lidt kortere, med hul i

enderne, og vertikalt fra disses midte udgaar 2 rette stifter, nu
16- "• og 2'-' lange, men afbrudte. Ligner Nydam pl. 8, f. 29, men
tverstifterue ere ei bøiede opad og nedad.

367. Ring af bronce, 8"-
i tvermaal. af en tyk og rund ten med 2

horizontale rifler; i den hænger et kort rembeslag, lidt afbræk-

ket. Det hele er rimeligvis af et skedebeslag, jfr. Nydam pl. 8.

f. 30, 31.

368. Et stykke af buen af en hempe af bronce, der passer til ringen

no. 367 og rimeligvis har hørt til den.

369. Et lidet, aflangt stykke læder med en 2"" lang broncenagi og

hul til en anden.

370. Et ganske lidet stykke bronce, rimeligvis af et beslag.

371. Et redskab af bronce, 3'' langt; gjennem det tylikere midtparti

gaar der et firkantet hul, 3-- langt. 1'"- bredt; begge endestyk-

kerne ere formede som knive [15" •' lange}. Det kan neppe have

været parerstang til en dolk. [Fornl. 830].

372. 2 stykker af en omtrent 9-" bred fingerring af tyndt bronce,

omtrent 10"' i tvermaal, med brede furer.

373. Smaa stykker af meget tyndt bronce; kom det synes af eu øse

eller lidet kar.

374. Fingerring af guid, 10-" i tvermaal, 4-' bred, med 3 brede

forer med en smal ophøiet rand i bunden af hver.

375. Spyd af jern med gjenhager og fal, 10" langt.
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376. Spyd af jern med sterkt ophøiet ryg langs midten, afbrudt ved

begyndelsen af falen, 13'//" langt, bredest 1", noget forrustet.

377. Skjoldbnle af jern. 3" hei, aabningen nedentil é", randen 1''

bred helder noget nedad. Selve bnlen gaar først omtrent I" ret

op og smalner derpaa af i kegleform; 1 nagl er helt bevaret, der

er levninger af 2 og spor til en fjerde; de have staaet 2 sammen
ligeoverfor hverandre. I skjoldbnlen fandtes foruden ben. j(»rd og kul

:

378. Stykker af skjoldbeslag af jern, hvoriblandt levninger af

haandtagets beslag, hvis endestykker ere fligede.

379. Tveegget sverd af jern, i mange brndstykker og meget forrustet.

afbrudt ved tangens begyndelse; klingen er 1 aln 9" lang, 2-'

bred, stykker af træ af sliren ere fastrustede til den.

No. 362—379 (LVII) ere fundne paa Ven i Høiland ets

sogn. Melhus prestegjeld, i en paa en høi bergknaus liggende

liden gTavhaug med et gravkammer af stenheller, der blev udgravet

1865. I 0. og V. for den fandtes i lige linje 2 hauge paa 2 lig-

nende knauser, men de indeholdt ingen oldsager. Fundet tilhører

Æ. J.

380. 2 ovale skaalformede spender med enkelt plade, 4" lange.

2^4'" brede, med 8 opstaaende nagler, der vel have fastholdt af-

faldne knapper; indlagte med blaa emaille. Paa den ene er naalen

af jern helt bevaret og har strax foran roden et nedgaaende ud-

spring, der støtter den mod pladen, ved odden rustede levninger

af fint tøi ; paa den anden er naalens hoved bevaret. festet med en

lang, paa begge sider opbøiet broncestift.

381. 2 cylindriske perler af blaat glas, med 3 dybe tverrifler, 9"'

lange, og 1 kortere med 2 tverrifler, e*'' lang.

382. En rund perle af sort glas med blaajundinger. omgivne af hvide

ringe.

383. 2 lidt fladtrykte. runde perler af rav, 3"' og 4''" lange.

384. En liden flad, riTud perle af rav.

385. 2 ringformede perler af grønt glas, den ene med hvide og

brune tverbaand, den anden med hvide zigzaglinjer.

386. Et stykke af et kindben af et menneske med isiddende tænder.

387. 9—10 klinknagler af jern, hele og i brndstykker.

388. En spiger af jern, firesidet, uden hoved, SV^'' lang.

No. 380—388 (LVIII) ere fundne i 1865 i en gravhaug paa

Gravraak i Melhus; 380—386 fandtes sammen i en myrtørv,

det øvrige i nærheden. Y. J.

389. (LIX). Alterklæde fra Haalandets kirke i Namdalen,
rødbrunt, vævet af dobbelte traade mad figurerne indvæve<le med
hvid og grøn traad; til høire jomfru Maria med barnet under en

rundbuehvelving og en stjerne, foran og bag en opslaaet dor. mod-
tager de hellige tre konger, der bringe gaver ; l3ag dem til venstre

en ridende figur med scepter [med trange, foran vide ærmer]. I

et hjørne synes der at være en rekke ulæselige bogstaver. Jfr.

no. 452.

390. Enegg et sverd af jern ra^d afbrudt klinge; kort, tykt nedre

hjalt, noget øvre hjalt synes der ei at have været, knappen stor,
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trekautet med afskaame sidehjørner : S^i"' mellem knappen og

hjaltet.

391. Øxeblad af jern af det langhalsede slags med lavt blad. der ud-

vlder sig til et langt hjørne paa indsiden: hjømeme noget afbrudte:

skafthnUet næsten 2'-' høit.

392. Et slags paalsstav af jern. 4-' lang. falen ualmindelig lang,

bladets ene side næsten concav: noget afbrudt i eggen. l'/4"

bred neS-entil.

393. Brudstykke af en halvkugleformet gjenstand af tyndt jern:

aabningen maa omtrent have holdt 10" i tyennaal, hvorfor det

ikke kan have været en skjoldbule: neppe mere end 3"' dyb; i et

stykke af randen sidde 4 jernnagler, der dog ikke kunne have

fastholdt noget. da hovedeme paa begge sider slutte nøie til pladen.

No. 390—393 (LX) ere fandne i en haug paa Sandvik i

Selbu. Y. J.

394. Tveegget sverd af jern: klingen, hvoraf 28'' er bevaret. er

oventil 2" bred; det øvei'ste af grebet med øvre hjalt og knappen

er borte.

395. 3 foiTustede stykker af et tveegget sverd af jern. klingen til-

sammen 27"
• lang: nedre hjalt er borte.

396. Spydod af jern med fal: bladet 9" langt. I" bredt og fladt: af

falen er noget affaldet.

397. Meget rustede levninger af en anden spydod af jern.

398. Øxeblad af jern. 6" høit. 4- bredt i eggen, paa udsiden jevnt

udgaaende mod hjørnet, indsiden sterkere buget oventil og siden

ret ned.

399. Øxeblad af jern. afbrudt i skafthullet. o' høit indtil hullet.

4:'%'- bredt i eggen, paa udsiden svagt og jevnt udgaaende. paa

indsiden først skraanende sterkere ud. siden ret nedgaaende.

Xo. 394—399 (LXI) ere omkring 1855 fundne i jorden dels

paa Jevran. dels paa Egge i Stod. Det ene sverd og den ene

øxe skuUe være fra Egge. det øvrige fra Jevran. men nærmere

oplysning kimde ikke erholdes ved indbringelsen. Begge fond til-

høre Y. J.

400. Grebet og 2 stykker af klingen af et tveegget sverd, oventil

2' bredt: hjalterne ere tæt besatte med smaa runde fordybninger.

knappen har paa begge sider 2 skraafurer. og midtstykket mellem

disse er besat med de samme fordybninger. medens hjørnerae uden-

for fureme ere riflede.

401. Spydod af jern med fal i 2 stykker, tilsammen 20" lang og smal.

402. Et sammentrykket cylindrisk stykke jem. maaske af en spydfal.

No. 400—402 (LXn) ere fimdne paa Svenning i Stod.

403. (LXni). Kaarde, klingen 31" lang. Vf,-' bred oventil, med

fiue efter midten. Parerstangen er paa den ene side bøiet nedad,

paa den anden forlænget opad som en bøile over haanden indtil

den rundagtige knap; en liden bøile for tommelfingeren. Har

ligget i jorden og er noget oprustet. Funden paa Benberg paa

Leinstranden. Melhus prestegjeld.

404. En firesidet primstav fira Øien i Meråker.
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405. (LXV). Køgel af bronce, 2%'' høi; paa indsiden af ringen

[!'/+" i tvermaal] springer der frem 4 liljer, og sideme ere pry-

dede med et slags zigzaglinjer. Axen er tyk. med et kors-

formet indsuidt istedetfor pibe, med tverlinjer og linjer i koi"s;

skjegget firkantet gjemiembrudt med fire fremspring i den aabne

midte. Fundet i jorden mellem Choret og Kapitelbygiiingen i

Throndbjems domkirke. Afbildet i Aarsb. 1867, t. Y., f. 51.

406. (LXVI). Vegtlod afmetal i form af en plnmp dyrefigur, veiende

82.^ gr. Fmidet paa Grrønland i Christiania ved gravning

for gasrør.

407. (LXVII). Et rundt, fladt snushorn af renstak, 2V4"' i tvermaal.

Paa midten er en messingplade med indskriften: H. H. S. 1554.

408. (LXVni). Morter med steder af bronce. 4V'," høi, oventil 4\
nedentil 3' i tvermaal. Oventil er en indstøbt indskiift: Anno
salutis nost r. 1597; om midten et baand af bladverk, nederst

bibelske figurer omgivne af bladverk. Paa sideme ere 2 firkantede

ører.

409. (LXIX). Spydod af jern med fal, 23- lang, hvoraf bladet om-

trent 19-
• langt, beskadiget i kanterne. Fundet i jorden paa By

i Børses kogn, jfr. no. 225. Y. J.

410. (XXII a). Spydod af jern, 9-- lang. bladet indtil IS"' bredt,

lidt concavt efter midten; fal med et naglehul.

411. (XXIIb). Pileod af jern med tange, forrustet.

412. (XXIEc). Miindbid af bi ds el af jern, sideringene 274'' i tver-

maal, de to mellemstykker ere forbundne ved en S-formet dob-

belthage.

No. 410—412 fundne i 1860 eller tidligere tilligemed «en

mængde andre lignende sager» i Rises udmark i pd al. Y. J.

Jfi-. no. 168.

413. Spydod af jern med fal. 9'' lang, bladet 6". paa det bredeste

1Y+''- ganske fladt.

414. Tveegget Pileod af jem, har været omtrent 4'/o"" lang. af-

brudt i odden, 8"" bredest, flad; tangen kort og flad paa enden.

415. Brudstykker af over- og undei-pladen af en oval skaalformet
spende med dobbelt plade af bronce.

No. 4113—415 (LXX) ere fundne ved pløining (1866 ?) paa Rise
i Opdal.

416. 2 stykker af klingen med lidt af tangen af et enegget sverd af

jem, tilsammen 26" lange; tyk bak.

417. Øxeblad af jern. 7'" høit. 3'/4" bredt i eggen, paa forsiden ret-

linjet, paa bagsiden svagt krummet, temmelig tykt.

418. Hakkeformet øxeblad med hul paa bredsiden, 5"" høit, 2%^^

bredt i eggen, jevnt udgaaende til begge sider; skafthullet I'/,"" høit.

No. 416—418 (LXXI) ere fundne ved pløining under en bort-

ryddet stenrøs paa Seierstad i)aa Jøen i Namdalen i 1866

eller noget før. Æ. J. (?)

419. (LXXII). Kors spyd af jem, spydbladet 8'" langt, næsten 2^2""

bredt; under det paa den ene side en exe med 6'' bred eg, paa
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den anden et IY2" bredt, nedad krummet fremspring, alt af tyndt

jern; kort fal, men ingen spanger. Fra Haug i Verdalen.
420. (LXXin). Et kredsrundt guldsmykke, 20''' i tvermaal, om-

trent S^-fo kvint, i vegt, dannet af en tynd guldplade med udenpaa

festede forsiringer paa forsiden. Langs randen er en opheiet rand

og en snor af 2 jevnsides festede tvundne guldtraade. Indenfor

disse er der 12 smaa kredse og 4 større sløifer af tvundet guld-

traad. Midten optages af fordelen af en dragefigur med opstaaende

vinge, fastnittet med 5 gyldne stifter, hvoraf nu kun 1 sidder i;

den er dannet af en egen plade, hvorpaa er festet ved tverbaand

firkantede tene %''^'
i tvermaal, der ovenpaa ere riflede i kanterne

og i midten have en fordybning. hvori er nedlagt en tynd guld-

traad. Under figuren er pladen glat. 4 mørkeblaa glasperler i

heie rammer, hvoraf den ene blev knust af finderen, omgive figu-

ren, og en Ste er anbragt mellem halsen og vingen. Fundet ved

arbeide i en ager paa gaarden Vestvik i Beitstaden om
vaaren 1866.

421. Sverd af jern i 4 stykker; klingen nu 22"', men der mangler

maaske et stykke paa midten. Paa de fleste steder er sliren be-

varet, der inderst bestaar af et lag træ, derudenom af jern belagt

med tøi og ved odden, som det synes, med metaltraad eller riflet

metal. Mellem hjalteme ikke fuldt 3"': knappen, som det synes,

trekantet. Meget laedtaget af rust.

422. Brudstyker af et mundbid af et bidsel af jern, hvis ringe ere

^lA"' i tvennaal.

423. Ganske lidet brudstykke af nederdelen af en skjoldbule af jern.

424. Stykker formodentlig af et skjoldbesla g: 1. et aflangt stykke

træ med jernplade under og en nagle gjennem med vidt hoved paa

træsiden; 2. et stykke jern med en lignende nagle.

425. Et brudstykke af jern, maaske af et spyd.

426. Hein, uregelmæssig firesidet, 8''' lang.

No. 421—426 (LXXIV) ere fundne i den søndre af 3 jevnsides

liggende hauge paa Vigdal i Bu viken, der bleve udgravne i

sommeren 1867. Y. J.

427. 2 bidselriuge af jern, 2'-'
i tvermaal, med levninger af mellem-

stykke med led paa midten.

428. Bladet af en tveegget pileod af jern, 3'/2" langt, 1" bredt, fladt.

429. Et af de bøileformede redskaber af jern med ukjendt be-

stemmelse; bøllen er 6" lang, pladen 2-' bred med rester af træ

paa udsiden; i den hænge 4 aflange ringe, 4^3'"'—5" lange; i

bøllens ene ende er fastrustet en levning af hempen af skaftet eller

krogen. [Jfi. Aarsb. 1867 pag. 46 og t. 3, f. 34].

427—429 (LXXIV) ere funcbie i den mellemste af de 3 nevnte

hauge paa Vigdal i Buviken. Y. J.

430. Stykker af et eller mulig to tveeggede sverd afjern, 5 klinge-

stykker ere tilsammen 31" lange, indtil 2%"^ brede med levninger

af slire af træ; øvre hjalt synes at mangle, men den trekantede knap

er meget stor ; mellem hjaltet og knappen 37*2"
;
grebet er meget tykt.
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431. Øxeblad af jem af yngre jernalders form, 4=^ f-/'' bredt i eggen,

afbrudt nedenfor skafthullet, bedækket paa den ene side næsten

fuldstendigt. i)aa den anden side her og der af fastrnstet tei og

derudenom af stykker træ.

432. Et stykke af halsen og skafthnllets sider af et andet øxeblad

af jern.

433. Tveeggede pileodder af jeni, hvoraf de hele ere 5"" lange,

!•' brede, med temmelig tyk tange; deraf 2 bnnter af 3 sammen-

rustede.

434. Et lidet stykke tyndt jern. maaske af et skjoldbeslag.

No. 430—434 (LXXIV) ere fundne i den nordligste af de 3

hauge paa Vigdal i Buviken. Y. J. Alle 3 fund ere meget

medtag-ne af rust. Jfr. no. 67—68.

435. CLXXV). Øxeblad af jern, 57," høit. S%" bredt, bladet nd-

vider sig lidt sterkere paa den ene side end paa den anden, tem-

melig tyndt. Fundet om vaaren 1867 paa Bergstad i Spar-

buen ved pleining i en haug, omtrent 200 aln syd for husene,

hvor der før ved pløining er fiinden et sverd, kul og ben. Y. J.

436. Grebet med halvdelen af klingen afet tveegget sverd af jern;

et endestykke af klingen af et tveegget sverd hører formodentlig

ogsaa dertil, og klingen har da miudst været 1 ala 6"' lang, 2%'"

bred oventil, med bred fure: 3" mellem hjalterne. knappen trekantet.

437. Spydod af jern. bladet helt bevaret. 17" langt, øverst 1^4" bredt,

uden ryg, noget bøiet [tilfeldigt] : af falen er 7- tilbage med 7

bronceuagier og hul til 2 andre.

438. Øxeblad af jern, 7" høit, 3" bred i eggen, 1V+" imder skaft-

hullet og over hullet meUem spidsernes ender næsten 3'"; bladets

kanter retliujede.

439. Brudstj^kker af en s k j o 1 db u 1 e af jem, nemlig den horizontale kant

og lidt af de opgaaende sider tilligemed det øverste fladag-tigt af-

rundede parti af samme; sideme ere lidt indknebne ved kanten;

ydre tvermaal nedentil o\('J'\^ indre 4". 4 nagler kunne nogeulunde

tydelig-t skjebies.

440. Ring af et ln d s e 1m u n d b i d af j ern. 1 \;[,

'

" i tvermaal.

441. Sax af jern af den almindelige [sauesax-] form, 10" lang, ogsaa

noget bøiet paa midten.

442. Sigdblad af jern med jevn eg i 2 brudstykker, tilsammen 11"

lange, knap I" bred.

443. Stump af et smalt knivblad af jern med meget tyk bak.

444. Et lidet stykke beslag af tyndt metal, 5"" langt, 3" bredt, med
en udvidelse i den ene ende, en indridset fure langs kanterne og

6 bronceuagier efter midten.

No. 436—444 (LXXVI) ere fundne om sommereii, 1867 i en %
aln høi haixg paa Mostadtrøeu paa Frosten. Øverst laa

kuppelsten, denmder smaasten og grus ; sagerue laa i jordbaandet,

sverd og spyd i kors, skjoldbulen i meliemriimmat ved sverdgrebet

og øxen udenfor denne.

445. 4 hjelme, kjøbte for omtrent 30 Aar siden i Gudbrandsdalen,

hvor de angaves at have tilhørt Sinclair og hans folk. En [Sine-
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lairs] er af sort lakeret kobber med ret udstaaende skjerm, foran

en løve i halvt ophøiet arbeide, med en kam, der foran ender i et

gabende løvehoved; en er af ulakeret kobber og to af messing,

alle uden skjerme, hvis kamme ende i gabende menneskehoveder.

446. (LXXVIII). En runesten fra Forr prestegaard i Stod. Den

er af almindelig graasten 3 ala lang. 20"
' bred nedentil. 17'' oven-

til, men det ene hjørne er der afslaaet, 3—4
'' tyk. Langs kan-

terne har den en bred. omgivet af to smale farer, indenfor hvilken

indskriften begyndende paa langenden gaar rundt hele stenen. Paa

den sidste langside er den meget afslidt ligesom 6—8 runer ere

afslaaede i hjørnet. HER. HUTLR. SRA. ILTEIÆETTER (?)

PRESTER. FATHER. MARGAR [det afslagne hjørne]. Af den

anden langside kan intet med sikkerhed læses. Indenfor denne

rekke staar paa smalenden: ... R. FIRRIT (?) SAALHAN,
paa bredenden : THORSSTEIN GERDEMI. [Punktum gjengi-

ver dels 2. dels 3 prikker, TH gjengiver Thorn]. I midten er et

kors med bladformige ender.

Stenen er beskrevet af Worm, men Schøning kunde i forrige

aarhundrede ikke finde den; i 1863 fandtes den igjen i tomten af

en bygning paa prestegaarden. som da blev nedreven. [Jfr. Foml.

652].

447. (LXXIX). Kniv af sortagtig flint, 7'- lang, bladet bredest IV^'^

skaftet 1" paa midten. IV2" i enden; endelcanten er indbuget.

Fundet paa Bergsøen, Herø prestegjeld i Søndmøre. staa-

ende med odden i jorden ved bredden af en gangsti.

448. (LXXX). Spydod af graa flint, 6-' lang, bredest IV^--, tynd;

skaftstykket liorfc, kun lidt tykkere end bladet og ikke bestemt af-

grendset fra dette ; lidt kram. Fanden 1867 i e a ager paa Vorum
i Stadsbygden.

449. (LXXXI). Throndhjems Slagterlaugs signet; præg: en

mand med en hævet øxe, ved siden en oxe og et faar, nedenunder

en rose [Throndhjems vaabeu]. Omskrift: Det allernaadigst for-

undte Slagter Laugs Amtsscil i Throudhjem. Paa haandtaget

iudgravet 1776.

450. (LXXXIIJ. Forsiden af «jutulstaeu>> paa Uv i Rennebu, å%
aln bred, selve døraabningen Vj'/' aln bred, 2'/^ aln høi, daimer

oventil en rimdbue med 5 indskaarne furer omkring; buen hviler

paa korte søiler. prydede med udskjæringer [jfr. Fornl. 579].

451. (LXXXIII). Pileod af lerskifer, 4:%'- lang, bladet indtil

1%'" bredt, gaar ned i spidse fliger paa begge sider af skaftet,

der er !"• langt. %" bredt; langs bladets midte gaar der en op-

høiet ryg.

452. '(LXXXIV). Alterskab fra Haalandets kirke i Namdalen.
Paa siderne er der 2 t3'^nde spiralformede søiler. men den bue, som

har hvilet paa dem, er borte. Jomfru Maria, krouet, med barnet

i midten, til høire St. Olav med afbrukne arme, trædende paa et

uhyre med meuueskehoved, til venstre en mandlig figur, der har

mistet de attributer, han har holdt i hænderue. Paa indsiden af

dørene er malet Aron med et ciboriuni (?) og Moses med tavlerne
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og en stav, raecl navnene skrevne over med rene romerske bogsta-

ver [vel senere tilfoiet]. Ovenpaa skal>et er en g-jeuneml)vn<lt list

med bladverk.

453. Tveegg^et sverd af jern, klingen J ala 6" lang-, øverst 2'/»--

bred. med bred fure: nedre hjalt 4" langt med et hul ei'ter sver-

dets retning i begge euder. øvre hjalt 2'yV"- jevnlangt med kuap-

pen. der har i vertikale furer. Hjalterne og knappen ere belagte

med riflet selv med nogle iudrrjkte ut3'delige figurer og paa nedre

hjalts øvre flaile findes nogle utydelige bogstaver, hvoraf de 2 næst

sidste synes at være R og E.

454. Kniv af jern med forrustet blad: af bladets bak er 3"' bevartt:

tangen smalner noget mere af ft-a bakken end fva. eggen, er 4"

lang med enden oinboiet i en ret vinkel og h:ir altsia gaaet gjeu-

nem hele skaftet.

455. riaffelformigt redskab af jeni m^^d en fal. hvoraf der kun
er 2' tilbage; afstanden mellem benen<> 2'/,". det ene ben 6"

langt, det andet 8-- med den nederste del Vioier opad som en ha<'e.

begge liresi(b'de og øverst 4'" tykke. Maaske eu li len baadshaoe.

456. Sraaa stykker ryndt bronce. rimeligvis af en liden skaal
[det kan ei v.eie at' en skaalformot speale, i\.\ alle stylck.H'. selv

kantstykkerne ei-e ganske glatte]. Dette maa være den i beretnin-

gen om fund<'r [Fornl. 588] omtalte «mi^ssiugbollc».

457. Sa x af ji'rn af den gamle form: hele liengde 12'/."\ hvoiaf kni-

vene 4'": dis-ie eve l)oiede ril den ene side saa jevn^ at d.-t ikke

synes tilfeldigt.

No. 453 -457 (LXXXV a ) er>^ fimdiie i den starste af 2 i 1864

udgravne hauge paa Gra vr a ak i ^r 'Ibns. [Fornl. 588 og 829].

Y. .T.

458. Klingen af et en egg et sverd af jern, nn 1 alu 3' langt, iudtil

I/," bredt, forrustet.

459. Spydod af jern med tal. i det liele vel 12' lang; bladets største

bredde lidt nedenfor midten over 2"". uden ryg: falen I'/.' i

aabuiugen med isiddende trte. har en revue hnigs den i'iie side.

der maa være aldre end nedlegningeu.

400. B r u d s t y kke . som det .<ynes. af en kn i v med levuiuger af træslire.

461. Klinknagler af jern. hele og brudstykker. i det hele omtrent 80.

462. Nagle [spiger] nf jern. 4'/,- laug. oventil 5-- tyk. firesidet med
fladt hoved.

463. 2 firesidede heine. 9" og lO" lange, adskillig slidte.

464. Skjoldbule af jern, 2'/,' hei. 4" i indvendigt tverm.ial; af

randen kun lidet bevarot og deri ingen nagler.

No. 458—464 (LXXXVb) ere fundne i den mindre a f de 2 i

1864 paa riravraak i >[ el lins udgravm- luiuge. Y. J.

465. Et laag (?) af hrcudt ler [af samme art sum i de nrtepotformede

urner]. Tvermaalet er omtrent S", en nedgaaende rand. 1' hai,

gaar først lidt indad med tætte vertikale furer. deru;e.5t lidt udaJ.

Oversiden er prydet med 10 rundt oru gaaende kredse af smua
runde f ordybninger. Fra midten staar der op et aabent cylindrisk

haandtag. 2" hoit og rimeligvis ly,- i tvermaai ov-^iitil. men.

4
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smalere nedeufor. Af selve laaget har omtrent % ladet sig sette

sammen, af røret kun den ene side. Et noget lignende laag fra

Bygland aflwldet Aarsb. 1868 t. 4, f. 23, jfr. pag. 149.

466. Brudstyklier af en kjedel af bronce. Bunden er helt vedligeholdt

og er 0-' i tvermaal, med en nedtrykt rand langs kanten og inden-

for denne prydet med 2 rundt om gaaende dohbeltfurer. Siderne

synes at have været sterkt hugede og bedekkede med tætte smaa

vertikale eller lidt skråa furer, der ere tydeligere paa indsiden

end paa udsiden, og under halsen med 2 baand af 2 rundt om

gaaende horizontale furer ; halsens heide kan ei bestemmes ; stykket

ovenfor furerne er tykkere og har sort politur. Hank og ører af

forsølvet kobber; hanken [i brudst}'kker] i midten rund og glat,

nedentil fladere og forsjoiet med smaa indslaaede ringe; or er ne
3" lauge, 10* ^' høie, have været festede ovenpaa den sterkt ud-

brettede kjedelkant ved 2 fra deres underkant udgaaende nagler,

der ere en forlengelse af 2 i ørerne indfeldte og ved en nagle

festede stylvker.

467. Brudstykker af en anden kjedel eller bolle af bronce. Bimden

er 4^//' i tvermaal, ligeledes med 2 store dohbeltfurer; paa det

nederste af bugen ere 2 lignende. Bugen er, dog kun paa en del

af sidens bredde, prydet med vertikale fra indsiden udtrykte linjer,

der oventil løbe parvis sammen i spidser. Ingen hals, randen ud-

brettet i en ret vinkel; under den er der baade paa indsiden og

Tidsiden nogle horizontale linjer og en lignende paa selve randen.

Tvermaalet oventil har maaske været 15'' ; ingen spor af ører.

Ogsaa paa denne er den øvre del indvendig og udvendig poleret.

468—469. En ese og en sil af bronce, ganske som de fra Varpelev-

fundet [Engelhardt,CTuide s. 16;W.309. 310], kun at silen nedenfor de

2 øverste rekker hul har en rekke hul i form af liggende S'er; 4%'*'

—5''
i tvermaal. Skafterne 5'' lange. Af silen er kun bimden og

en del af siderne bevarct. Øsen har 2 grunde furer nedenfor den

udbrettede kant.

470. Stumper af tøi i Uere forskjellige vevninger, dels af uld dels af

lin, tildels med border af forskjellig farve. Et stykke er vevet af

snore af tvundet traad.

471. Bøileformet spende af sølv [se t. 1, f. 6a.]; den stang, hvoraf

bøllen dannes, er indtil 3"''
i tvermaal, det flade, tynde nedgaaende

stykke, som har endt i en naaleskede, der smuldrede bort ved op-

tagningen, 7—9" bredt, 1" lang-t; paa bøllens øvre ende er et hul,

hvori naalefestet har været. Paa en af de paa bøllens overkant

opstaaende 2 stifter sad ved fimdet en af de [t. l,f. 6b. afbildede]

hatformige riflede forsiringer af sølvblik med forgyldning ; af disse

fandtes 5 dels med dels uden brem, der alle laa i spendens mærhed.

6—8 runde sølvskiver, dels hele, dels i stykker, have formodentlig

været underlag for disse hatte. 3 stykker af naalenafsølv med en

kun til den ene side gaaende spiralrulning, hvoraf 5 omgange ere

tilbage, ved roden; hvis intet mangler har naalen været 3" 3'" lang.

472. 2 afbrudte stykker sølvblik. hvert 15'" langt, 6'" bredt, <.-anske

flade og glatte.
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473. En mengde brudstykker af tæt riflede ringe af sølv, fra '/^,-" til

[f^'-" tykke; den mindste hav kun et trermaal af 3'-", de største,

som det SJ^les. af indtil 10"".

474. Nogle ubestemmelige stykker af sølvblik.

475. 2 stykker meget tyudt presset sølvblik [se t. I., f. 5.], 4'//"

brede, tilsammen 4'y/" lauge.

476. Nogle stykker af beslag af jern til et skrin, hvoriblandt et

simpelt firkantet om et nøglebul.

477. 2 nagler af jern med lidt paasiddende træ. der velhave hørt til

det samme skrin.

478. En dobbelt lagt, 3"" tyk jernstang, der slutter sammen paa

midten og udvider sig til en liden ring i enderne, 3" lang; i hver

af enderne sidder en snever ring med begyndelsen til en derfra

udgaaende stang; det hele nu noget krummet. Det kau vel neppe

have været andet end en del af et bidselmundbid.
479. 2 glatte fingerringe af guid. konvexe paa udsiden. hule paa

indsiden. lO"" tvermaal. kuap '/_: l^^d; lige de paa Egge fuudne

ringe [no. 584].

No. 465—479 (LXXXVI) bleve fiiudue i 1868 i en haug paa

(rjetc ved Levanger, der bestod af rullestene med mellemlag

af grus ; paa bunden laa i midten 3 stenheller. Desuden fendtes

st3-kker af forskjellige slags træ, breudte ben, en hestetand og kul.

samt en kjæve af en mus. en fagleklo og nogle stumpor af brendt

lertøi af nyere oprindelse. der maa autages at være nedramledi?

mellem stenene. Jfr. Aarsb. 1868 s. 13 if. Famlet ev fra ældre
jernalder og rimeligvis fra dennes tidligere periode.

480. En u a a I af guid. 1
'/
" lang. med en svag skruegang i den

øverste ende.

481. Et brudstykke af en bred. rillet fingerring af sølv.

482. Nogle smaa stykker af tyndt solv af et eller andet smykke.

No. 480—4^2 (LXXXVI) eve fuudne i en anden liang paa

Gjete ved Levanger. Jfr. Aarsb. 1868 auf. st.

483. (LXXXIX). Eu kje del af kobber, .sammensat af et bundstykke

og et sidestykke, der ere nittede sammen i '/•. *f sidevnes heide

fra bimdeii. Tvermaalet er oventil 12'/,". paa midten lidt mindre,

nedentil 14"; bøiden 6'//' og. Itundens krumning fraregniet. 5". I

randen sees merker eftev ører. der have været paanittede med 3'"

lauge broncenagler, hvoraf nogle endnu sidde i. Blinden er paa

flere steder flikket med paanittede stykker. Fandtes i 1868 i en

tredie haug paa Gjete ved Levanger, halvt fuld af breudte ben

med et lag nævev over. Æ. J. Se Aarsb. 1868. . 15 ff.

484. (LXXXVII). Eu n-øgelsekage». fundeu i 1856 (?) i en myr

ved husene paa gaarden Olberg i Leksviken, hvor samtidig

ogsaa en anden fandtes; 6" i tvermaal med hul gjenuem midten.

485. Haandtaget med nedre hjalt og en affalden knap samt et stykke af

klingen af et sverd af jern. Hjaltet og knappen ere meget store.

486. Et øxeblad af jern. 6" høit. 3" bredt; udsiden omtrent retlinjet,

indsiden noget buget.

No. 485—486 (LXXXVIII) ere ftindne paa Hi ter en. Y. J.

4*
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487. (XC). Øxeblad af jern, omtrent 7" høit, 4" bredt i eg-g-en.

IVa" over halsen, med stort skaftlnil; den ydre kant næsten ret-

linjet, den indi-e noget buget. Fundet i jorden for endel aar

siden paa pladsen Hvilhaugen imder Brosveet ved Levanger.
Samtidig [og- rimeligvis sammen med dette] fandtes 2 sverd, en

spydspids og nogie <>sammenhengende jernringe- [bidselmnndbid?],

hvilket er forkommet. Y. J.

488. TJrtepotformet urne af et slags grøtsten; o%" ydre tver-

maal oventil, 4:%" nedentil, i^CJ' høi; l'/2" under kanten er eu

ophøiet rand med skråa hak og med 4 fremspringende knopper, og

under denne er en prydelse af dobbelte zigzaglinjer med grenede

streger i vinklerne. Bunden mangler.

489. Odden af et tveegget sverd af jern med fastsiddeude levnin-

ger af slire af træ.

490. Nogle ubestemmelige bruds tykker af jern, tildels maaske af et

skjoldbeslag.

491. Baandformet ring af sølv, 9" ydre tvermaal, 2'^" høi, med

en fure ved hver kant; et stj^kke mangler. Derlios flndes et par

stykker af en ganske lignende ring.

492. Bøileformet spende af bronce med et paaheftet lag af

presset, forgyldt sølvblik, afbrukken paa flere steder og

noget mangelfuld. Overstylvket er halvrundt ligesom paa W. 384,

med et udpresset perlebaand langs randen og prydet med 2 større

og 2 ganske smaa glasflus. omgivne af perlebaand, og forresten

forsiret med perlebaand og flettede baand; stykkets grundliuje er

omtrent 1" lang, høiden 10". Bøllens lengde og høide kan ei be-

stemmes, bredden er indtil 4". Noget understykke findes ei nu,

men en aflang blaa glasflus [dog ei saa spids som hos AY. 384]

med et stykke af den tilhørende blikomfatning, der kan have hørt

til et lignende understykke som paa Baunshøispenden. Et 1'/."

langt stykke af en tæt dreiet spiral af sølv er rimeligvis en

levning af naalefestet.

493. TjTide stykker af sølv, rimeligvis af et smykke.

494. Et h a a n d s n e 1 d e h j u 1 af b r o nee som en noget fladtrykt kugle

.

10'" og 8-" i tvermaal.

495. En liden r av perle.

No. 488—495 (XCIIJ ere fundne i en haug paa Lysøen ved

Lysøsundet i A afjorden under nogle paa skråa stillede heller.

Æ. J.

496. Vævskyttelformet hein, 4" lang, 1" bred paa midten og 8'

høi, meget spids; furen er lidt nedenfor midten. Den ene flade

er lidt konvex, den anden lidt konkav. Paa begge sider er der

d3'be slidningsfurer efter spidse redskaber. Fimden paa Bremsnes
ved Christianssund i 1868, nogle aln nede i en stor stenrøs

paa en fjeldknat ovenfor kirken. Æ. J.

497. Spandaftræ, ydre tvermaal oventil 4'/2", nedentil 3^2", 4'/2"

høit, omgivet af 3 brede gjorde af forgyldt bronce, der næsten gaa

sammen, og kanten er omgivet af en tynd ombøiet bronceplade.

Hadden er en tynd bronceten, der paa midten udvider sig til en flad
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plade og paii eudenie daiiuer riuge. hvorigjeuuem der gaar bøiler,

som paa karrets indside gaa ned som simple steuger, paa udsiden

danne bladforniede kors. Hele karret er udlinlet af samme træ-

st^-kke uden sammeufeininger.
498. Et stykke sort glas af flad halvkugleibrm . noget indtrykt paa

undersidens midte: hoiden er 1". det heles nedre tvermaal uiaa

have været 27"/'.

499. 6 lange, ottesidede perler af rød agat.

500. Eu lignende perle af hvidt glas.

501. 2 mangesidede perler af uigjennenisigtigt hlaat glas. den ene

med figuren 8 indtr3'kt paa 4 af siderne.

•502. 2 større riugformede perler af lysegrønt glas med røde. hvide

og gule zigzag- og flammezirater.

503. Styklcer af et sterkt forgyldt beslag af brouce med ndgraverede

forsiringer i sterkt _relief. næsten 1 '//' bredt [afbildet i Aarsb.

1869, fig. 22. jfr. pag. 36].

504. Et stoiTe fladt stykke ben, rimeligvis af et skulderblad.

Xo. 497—504 (XCIY) ere fundne paa Ha Is au i Skogn, for-

mentlig i 1864. 3—4 aln djdjt nede i en haug. Æ. J.

505. (,XCV). Øxeblad af jern, 6" høit. 3" bredt i eggen 1'/." over

halsen, fundet i <'eu røs eller runding af sten- paa gaarden Haa-
den paa Xeset ved Levanger. Y. J.

506. Tveegget sverd af jern. klingen 31" laug. over 2" bred, med

bred fure. hjaiterne spæde og mcllemrummet 3';.": kuap maugler.

507. Tveegget sverd af jern. klingen 30" laug, over 2" bred, med

bred fure; hjaiterne tykkere end paa det forrige, knappen afrundet

og slutter noie til det øvre hjalt: 3'/^" mellem hjaiterne; baade

knappen og hjaiterne ere tæt besatte med smaa runde fordybuinger,

rimeligvis til befestning af et metalbelæg.

508. Sigdbiad af jern med sagtandet eg. 9" huigt efter bakken, men
noget afbrudt paa bagsiden, indtil 9" bredt: odden er sterkt

krunnnet, det øvrige svagt.

509. Spydod af jern med fal, 16" lang. h\oraf omtrent 9%" paa bla-

det, som oventil er Vf^" bredt, med svag ryg efter midten. Om
falen gaa flere baand af svagt ophøiede ringe.

510. Spydod af jern med fal; falen, der er i 2 stykker er ligesom paa

det foregaaende 6',,.." lang og prydet paa samme maade; bladet er

sterkt medtaget af rust.

511. øxeblad af jern, 7" hoit. 5" bredt i eggen, deu ene kaut er

oventil sterkt huget og gaar deruest ned i en skråa linje, deu

anden jevnt huget lige til det sterkt fremspringende hjørne. Skaft-

Imllet bredt og lavt.

512. 14 tveeggede pileodder af jern: indtil 7" lange med tangen,

med omtrent lO"' brede blade, tildels afbrukne.

513. 2 bidselmundbid af jern, begge skadte : ringene l'/i" i .ydre

tvermaal; toledet midtstykke med en dobbeltkrog i midten.

514. Skjoldbule af jern, 4" i indre tvermaal nedentil; den ret ud-

gaaende rand 6"" bred, men er aflirukkeu paa 2 sider; der findes

endnu 2 nagler lige imod hinanden, 5'" lange med større hoveder
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paa oversiden eucl paa nndersideu. Bulen er 2" hei. fladagtig halv-

k\igleforniet og lidt indtrykt nærmest randen.

515. Nogle brudstykker af en lignende skjoldbule af jern. men
med lidt bredere rand.

516. Knivblad af jern. bladet 5" langt, temmelig slidt. tangen vel SVi".

517. En stang af jern. 6" lang. o'" bred, IV-" tyk. firesidet, lidt

afbrudt i euderne. Maaske en plogspids.

\o. 506—517 (XCAT!) ere fundne paa Brenne i ni [Branum] i

Hellandet i Melhus prestegjeld ved pløining i nærheden af en

gravhaug, formentlig i 1868. Det er merkeligt. at der af flere

redskaber findes 2 ktxn lidet forskjellige exemplarer. Y. J.

518. (XCVII). Ka a r de heft 6 med kurvedekning af tynde. brede

jenibaand, aaben paa den ene side og oventil; parerstangen er

tj^nd. sterkt fremstaaende til begge sider.* boiet opad og nedad og

ender i runde pia der. Fundet i jorden paa Horn paa øen Løkten
i Helgeland.

519. Spydod med fal af jern: falen 4'/." lang. bladet, hvoraf kun et

par tommer ere tilbage, er fladt og øverst omtrent 2" bredt.

520. Øxeblad af jern. temmelig tykt. 6" heit. knap 3" bredt leggen,

neppe 1" over halsen : uden udvidelse paa j^derkanten. den indre

kant indbuget under skafthullet og derpaa skraat nedgaaende.

"No. 519—520 (XCVIII) ere fundne paa Bjørset paa H øl-

landet i Melhus i 1868 ved pløining paa et sted. hvor der an-

ta ges før at have været en gravhaug. Y. J.

521. Spydod med fal af jern. 16" lang. hvoraf 11" paa bladet, der

er fladt og synes at have været skjevt, idet det udvider sig ster-

kere paa den ene side end paa den anden. Fundet paa en plads

under gaarden Krokstad paa Høilandet i Melhus. Y. J.

522. Xokle træbretter med religios-symbolske tegninger og en paa-

skrift med aarstallet 1708.

523. Endel læredsdraperier med tegninger i limfarve.

524. Alterklæde af silkefløil paa underlag af lærred, med guld-

broderier. hvoriblaudt en rekke vaabenskjolde med navnetrekket

B. T. G. i monogram og aarstallet 1564 flere gange gjentaget: i

2 hjørner staar IHS. [Ihesus].

525. 2 billeder af træ, simpelt udskaarne. uden maling eller forgylding.

7 kvarter høie. det ene forestillende Maria med Jesubarnet. begge

kronede, det andet en mandlig figixr.

526. Fodstykke med laag^af træ til en døbefout. simpelt arbeide.

No. 522—526 (XCIX) have tilhørt den nu nedrevne Eanes
kirke i Surndalen.

CJ7. (C). Spydod af jern med et tverstykke af bronce øverst

paa falen. Bladet, som har mistet odden, har rimeligvis været

7" lang-t og er fladt, falen 4" med et naglehul yderst. Bronce-

stykket bestaar af en ring om falen, hvorfra der til begge sider i

bladets plan udgaar tverstykker der kløve sig til et slags dobbelt

klo." Kingen er prydet med ski-aa, paa midten krydsende svage

dobbeltstreger, og mellemrummene med streger ; sidestykkerne have

langs randen streger med hak. Fundet ved opbrydning af jord
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paa en plads under gaardeu Lunden paa Us t myr en ved

Throiulhjem 1869 [atliildet t. I., fig. 4]. Ut^dvlsomt fra Y. J.

:

broucestykket svarer til de ahuindelige parerstykker af jern.

528. (CI). Et vindu, i hvis midterste større rude er et glasmaleri.

der fremstiller øverst et grantræ. derunder en hjelm (?) og nederst

en havfru, det hele omgivet af l)ladformige sirater. Under staar

:

Hr. Niels Pedersen 1673. Hafn. Tegningen er indhrendt

med grønne, gule. blaa. rødlige og brune farver. Ruderne ere

indfattede i bly og firkantede med undta geise af de øverste, der

ere raude og overskjærende hverandre. Det har staaet i en gam-

mel bygning paa R ør an paa Le in strand en i Melhus.

52y. (CII). Spydod af jern med fal. nu 12" lang. men endel affaldet.

2S'7' bred i bladet, der er ganske fladt: meget forrustet. Fundet

1869 i en gravhaug tæt østen for husene paa Aa ustad (Amstad)

i Skatvaal sogn i Sjørdalen. Y. J.

o30. (Cllla). Spydod af jern med fal, nu omtrent 11" lang. hvoraf

6" paa bladet, der er afljruliket i odden, V-f." bredt og fladt.

Fimden temmelig hoit oppe i en udgravet haug nær husene paa

Utgaard i Stod. Y. J.

531. (Clllb). Øxeblad af jern, l'l," \wit. 3 Vi" bredt i eggen. 1'//'

over halsen ; sidepladerne ved skafthullet har fremstikkende spidser.

Fundet sammen med en spydod af jern i en gravhaug nord for

husene paa Utgaard i Stod. Y. J.

5.32. (CV). Kjedel af kobber. 7" i tvermaal i bixnden. 9'./." oventil.

med en kant. der er brettet udåd og opad; i den sidder der 2 par

jernnagler lige overfor hinanden. der have fastholdt ører. Den er

sprukket paa midten paa grund af det sterke tryk. Fundet i den

vestligste af de brolagte stenleguinger paa Eggehvammen ved

Ste ukjær. V+ aln under jorden, med en flad helle over. der har

bevirket sammentrylmiug. idet en mur af haandstene. der var lagt

under hellen, var gledet ud. Forresten var den omgivet af kul og

oventil deliket med et lag næver: derunder var den fyldt med

brendte ben og aske. hvoriblaudt der fandtes:

533. Endel stykker af den afbrukne hadde af jern. næsten runde og

glatte, og

534. To fingerringe af guid. konvexe paa udsiden. hule paa ind-

sideu, 9 "
i tvermaal, lige de fra Gjete [no. 479]. men noget

snævrere: de veie tilsammen lidt over 6 kvint. [23 karat]. Om
dette fund se Aarsb. 1869 s. 13 f. Æ. J.

535. Brudstykker af en kjedel af jern af dobbelt lag af jernplader.

som det synes af vidt omfang og med tegn til fødder under bun-

den: paa flere steder navnlig under bunden klæber der træ ved udsiden.

536. 8 spillebrikker af sort glas. omtrent pæreformige og flade paa

den smale ende, saa at de staa stedt; helden og største tvermaal

er 9-".

537. Endel brudstyliker af. som det sjnies, mere runde brikker (?) af

grønt glas med blaa og gule striber omkring: de vare saa skjøre.

at de fleste smulrede hen ved optagelsen. saa at antallet af dem

ei kunde bestemmes.
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538. Eu sp 3' (I Ofl af jeru med fal. omtrent 1 alu lang: bladet synes

at have været meget smalt. Igjeunem falen gaar 8 broncestifter

og den er omviklet med solvtraad.

539. Stykker af et tveegget sverd af jern; formen er nu næsten

nl;jeudelig,[men var tydeligt udpjreget i jorden, da liaugen aabnedes.

540. En mengde kliuknagier og nogle ubestemmelige stykker af jern.

Ko. 535—540 CCVI) bleve fundne i en lav rund haug med
stenkammer af eiendommelig form og. som det syntes, laag

af træ, paa Hegge ved Stenkjær [se Aarsb. 1869 s. 14 ff'.] Y. J.

541. (CYTI). En mindre samling klink nagler af jern, funden i en

anden haug pisa Hegge ved siden a f den foregaaende. Se Aarsb.

1869, s. 17 f. Y. J.

542. 2 bj-iidstykker af et tveegget sverd af jern. klingen 2
'/V' ^^i^e*!-

af grebet er kiin nedre hjalt tilbage. der er meget kort.

543. Brudstykke af en spy do d af jern. paa hvilket baade bladet og

falen er mangelfuld.

Xo. 542—543 (CVIII) ere fimdne i en stenros paa L a i

Sparbu en. Y. J.

544. (CIX). Paalstav [celt] af bronce. 2" 8" hoi. 1" S"' bred i

eggen; et stykke af siden er afbrukket, og noget mangler, saa at

det ei er muligt at afgjwie. om den har havt hempe, hvilket dog

ei er samlsynligt. Fundet paa Ydstines i Stjørdalen.
545. Brudstykker af en urne af br endt ler. der kan sees at have

va"a'et buget med en hank. Umler halsen har den været prydet

med horizontale og ski a a furer og piikkor.

546. En fingerring af electrum: 11 " i tveriAaal. 5 " bred med 3

ophøiede rifler og 3 smaa i livcrt af de to mellemrum.

545—546 (CXI) ere fundne 1869 i en stenrøs strax vestenfor

husene paa E g g e i S t o d : urnen fandtes senderbrudt og ringen tillige-

med brendte ben laa ved siden af. Æ. J. I en jordhaug strax vestenfor

denne fandtes saintidig i en ubetydel lg stensetningnogle brendte ben og

5 mindre jernstykker, hvoraf kun beneiie eie indbragte til samlingen.

547. (CXIII). Tveegget sverd af jern: af klingen er 17" i 3

stykker tilbage med største bredde af 1%": haandtaget med hjal-

terue helt bevaret : knappen er afrundet og slutter sig uøie til øvre

hjalt. Fandet i en haug paa Gravraak i Melhus. Y. J.

548. (CXIY). Yævske (?) af ben. formet som en tveegget kniv med
skaft; bladet er 10'/." langt, 1 y^" bredt, spidset mod enden; skaftet

4" langt, '/."i tvermaal. Fundet paa Løks tad od den ved Jons-

V an det i en bjergspalte.

549. (CXV). Kliuknagier og en del tykke spiger med store hove-

der, indtil 4" lange, af jern. Fmidne i en gravhaug paa Grav-
raak i Melhus. Efter opgivelse af udgraveren fandtes naglerne

i en saadan orden i haugen, at de viste formerne af en nedlagt

baad. Y. J.

550. (CXYI). Øxeblad af jeru, omtrent af samme form som de

almindelige stridsøxer fra tiden omkring 1650. Fra Horstad i

Rennebu, hvor den har været opbevaret i længere tid, og skal
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være fimdet etsteds i omegnen; den skal tidligere have været for-

synet med et kramt træskaft med udskjeringer.

551. (CXVII). Eu liden plade af marmor fra Buvik ens kirke,

hvor den liar ligget som deldvc over relikuiegj emmet i alteret.

Det er den samme, som Scliøning har beskrevet [Fornl. 574]. Al-

terpladen har siden været hrngt som trappetrin. hvorfor indskriften

[i rene niajuscler] er saa slidt. at kun enkelte bogstaver kuime

skjelnes. Den har efter Schøning været: corpus domini et de

reliquiis sancti Cleorginii [det samme nam er fimdet i et

reliquiegjemme i Stiklestad kirke]. Xedeiiunder er med eftergjorte

gammeldagse trek indgravet 1846.

552. (CXVIII). Stridshammer af jern med skaft af jern. Hele

hammeren er 20" lang. deraf liaandgTebet. som paa enden har en

kuap og indad er begrendset ved en rimd plade. 5": nebbet er

4:%" lang. hammeren 1'/"." med firkantet bane. Ved hammeren er

levning af en hage.

55-3. 6 perler af glas. morkeblaa, uigjonnemsigtige. med gronue.

gule. røde og hvide tegninger [i terninger, dambretrnder. krj-d-

sende linjer og flammer]: 2 af dem ere 10"—1". 2 ere 6—9" i

tvermaal og 2 noget mindre, de sidste med nøiagtigt de samme

tegninger. De ere uulmindeligt iiut arbeidede og smukke.

554. En perle af hvidt uigjennemsigtigt glas.

No. 553—554(CXIX) ere fmidne i en ste uros ost for (Jjesmo-

haugens huse paa Thorgaardsslet ten i Tilder sogn. Klebu

prestegjeld mider veiarbeidet i 1858. ved hvilket der blev udkjert

en hel del steuroser. vistnok alle fra ældre jernalder. Sammen
med perlerne fandtes leAiiinger af et sverd og et oxeblad. som ere

forkomne, hvorimod det vel er en forveksling, at der fandtes en

kobberkjedel. Æ. J.

555. (CXX). Dolk af jern fimden ved veiarbeidet i Drivdaleu ved

bredden af Driva. S^^nes at være fi'a middelalderen.

556. Øse blad afjern .^hvorafden ovre del mangler. Vf^' bredt i eggen:

paa forsiden svagt buget. bagsiden forst sterkt krammet og siden

skraat nedgaaende.

557. Øxeblad af jern. vel 6" heit. 2
'/i;'"

bredt i eggen. I" over halsen,

omtrent jevn udvidelse paa begge sider.

558. 2 smaa stykker af et. som det synes, enegget sverd afjern.

ly;,-- bredt.

Xo. 556—558 C*^XXI) ere fundue ved pladsen Holmen iuderst

i S t r i n d e n . imder veiarbeidet i G e v i n g a a s e n 1859 under

grustag i en lav laugagtig sandhaug, der var kløftet i den ene

ende. Rundt omkring saaes spor til flere lignende hauge, "alle

øiensynlig dannede af sand. hentet fra strandeu>-'. Ved samme

leilighed fandtes der en naal (?) af bronce [efter en beretning

"en sølje*, efter en anden '<en gjenstand som en pibekradser •]. som

en veiarbeider tilegnede sig.

559. Bøileformet spende af bronce. væsentlig af samme form som

no. 40—42. men mindre, finere ornamenteret ogsaa paa midersiden
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og helt forgyldt. Et hjørne af det firkantede overstykke mangler.

Fundeu i jorden paa Vik es tad i Bindalen. Y. J.

560. Kje del af kobber. Il" i indre tvermaal oventil, uoget mere
nedentil, uden bug : oventil en smal udbrettet kant og 2 trekautede

erer med jeriu-ust efter hadden: 5" hei. Fimden i en gTavhaug

paa Svedjan i Levanger prestegjeld i ost for huisene. omgivet

af en liden mur af sten og fjklt med ben. Æ. J.

561. 3 brudstykker af en urne af br endt ler. der danne dele af en

flad bimd og af de lidt udbugede sider med stribe- og punkt-

sirater.

562. Et stykke ben. 2^^'' langt. I" bredt, med et skraat skaar. frem-

bragt; med et skarpt instrument, paa den ene side.

563. Nogle stykker af meget forrustet jern. hvoriblandt kau skjelnes

det nederste af falen af et spyd med en jernnagl: 2 sammen-
passeude stykker, utvivlsomt af bladet af et fireegget spyd;
stykker formentlig af et sverd.

Nft. 561—563 ere fundne paa RossvoUøen i Smølen 12
gravhauge- uden at indholdet af hver enkelt er angivet. Spydet

henviser til Æ. J.

564. Øxeblad af jern af det laughalsede. lavbladede slags, hvor

bladet kim udvides paa den iudi-e side, 7" høit. 5" bredt i eggen.

565. Et enegget sverd af jern i 3 stykker. 33-' langt, 2%" bredt,

tangen 5W lang paa egsiden. '//' mere paa baksiden.

Xo. 564—565 ere fundne sammen paa Bos nes i Inder øen
1866 under jordarbeide. Y. J.

566. Tveegget sverd af jern. meget afrustet paa siderne. nu 30'"

langt, furen ikke synlig; hjalterne danne fi-a hinanden vendte

buer, med spor af guldbelæg. 3" meUemrum: knappen trekantet i

afsatser. Fundet 1847 ved udkastning af en gravhaug paa Sund-
ues i Inderoen. Y. J.

567. Tveegget sverd af jern med afbradtjkliuge. nu 14'/2" langt.

3" mellem hjalterne. der ere skj1:telformede. over 1"" tykke paa

midten og spidsø' paa enderne: de have været belagte med raetal.

568. Spydod af jern med den ikke sjeldne form, at bladet danner en

vinkel med falen i bladets plan; 11" langt, men lidt af falen

mangler; om dennes evre del gaar 4 ophøiede baand med horizon-

tale rifler.

569. Dele af et mundbid af staal. nemlig en ring, 2%" i tvermaal.

med en bred. grimd fure paa begge sider, og halvparten af biddet

;

i ringen sidder ligeledes et beslag til en siderem med en jemstift..

No. 567—569 ere fundne i jorden itaa nedre Mossinjan i

Aasen i et bakkeheld. hvor der antagelig engang har været en

haug. Y. J.

570. Brudstykker af en runes ten med runer af den kortere rekke, op-

rindelig en del af en ^eldside [se Aarsb. 1869, s. 164] : indskriften

har været længere til begge ender, som det sees af nogle halve

runer, og deiTed at der gaar en revne tvert over hele bogstav-

rekken. er enkelte smaa stykker udfaldne. Det tilbageværeude

kan dog med temmelig sikkerhed læses saaledes : UBLIOTR. AIST
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[d. e. rai.>t. idet det foregaaende R maa foi-staaes dobbelt] EtTXAR
J)ESAR d. e. Uhijot (V) ristede disse nmer. Efter det første

ord er der 4 prikker som skilletegn, efter de øvrige mangle tegu.

Ovenfor og nedenfor denne linje er tier utydelige tegn til flere

runer. Indskriften kan maaske lienfores til tiden omkring 1200.

.571. To v æ vs te ne [kljaastene] af uregelmessig, fladagtig form med
hul i den ene ende: fimdue i en gravhaug paa Op dals prestegaard.

572. Et tveegget sverd af jern. hvoraf den største del af klingen

mangler, med almindelige hjalter og 3-dobhelt knap. Øvre hjalt

og knappen synes at have havt et metalbelæg.

573. Øxeblad af jern. hvis eg damier en vinkel mod skaftlinjen.

foran 6^'./". bagtil o'^" høit: 2\l.^' bredt i eggen.

574. Spydod af jern med fal: af bladet er kun 2'/, " bevaret. uden

ophøiet ryg: falen 3'/," lang med en jernnagl.

No. 572—574 ere fundne i en ved dp-kning udjevTiet haug paa

Lundskin i Verdalen for omtrent 10 aar siden. Enget omkring

har vel før været rigt paa hauge, da det kaldes Smaahaugan. Y. J.

575. Korssp3'd af yngre simplere form. som har været opbevaret paa

Stugudal i Thydalen og efter sagixet har tilhørt en svensk

soldat paa toget i 1718.

576. Tveegget sverd af jern i brudstykker: klingen er adskilligt

medtaget af rust: hjalterne og knappen, der er sammenfaiet med
øvre hjalt ved 2 jernstiftcr. ere belagte med metal. Pundet paa

nedre Rinnan i Levanger prestegjeld i et bakkeheld sonden-

for husene, hvor der var spor af en gammel gravhaug-. Y. J.

577. Hammer eller kølle af graasten med skafthul i midten og

spids til begge ender, men nu noget afbrudt paa den ene ; den har

været mindst 16" • lang. er 4' bred paa midten. 2'/j'' fyk gjcnnem

skafthullet, der er V/./' vidt. Fimdetj|en stenrøs paa Hovde i

Verran. Ytterøens prestegjeld.

578. To brikker eller flade perler af sten. vel '/,• i tvcrmaal. 2-"

tykke, med hul igjennem midten. Fandtes 1870 x>aa bivnden af en

stor stenrøs paa Trones i A" er dalen sammen med brendte ben.

i sort jord under en helle, der laa paa jorden uden støtte. Æ. J. (?)

579. En bøileformet spende af bronce, 2" lO'" lang. Bøilen er

paa hver side prydet med 2 baand af 2 flirer tvertover og mellera

disse med hak: paa midten udvider den sig med 2 spidser og er

der y," bred. men paa det smaleste kun 4"'. Endestykkerne ere

10"" lange. 6—8""' brede. Paa nederstykket er paa undersiden

tilbage levning af en bøile. der har dannet skede for naalen. der

som det sees af rusten paa overstykkets naalerod har været af jern

[pl. I., fig. 1].

580. Stykker af haardbrendt lertøi. som det synes af en kop. der har

været nedlagt som brudstykker.

No. 579—580 bleve fundne i sommeren 1870 paa forskjellige

punkter i en af de brolagte graviinge paa HaHeim i Verdalen,
der tillige indeholdt merker efter et nedlagt ubrendt lig. Æ. J.

581. Beltespende af bronce. i hovedformen lig W. 3.34. 4-' lang.

og bagstykket indtil naaleroden næsten 3"; paa oversiden er der
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en rad iiaglclioveder af sølv efter midteu. og ved den næstøverste 2

til siden, saa at der daimes et kors. Ovenpaa halvringen og det

tverstjicke, hvortil naalen er befestet, har været et tykt lag sølv;

paa hver side a-f naalen er 2 runde fremspring. Paa imdersideu

henger der endnu ved et lag fastklæhet tøi, under hvilket der er

et lag skind: paa oversiden er fastklæhet skind med haarene paa.

582. Stykker jern med fastsiddende træ. fnndne ved midten af det

formodede ligs liøire side, rimoiigvis af et sverd med skede af træ.

583. Stykker af jern, rimeligvis af et spyd. fundne ved ligets hoved.

584. Levning af en øxehammer af jern, fundet paa samme sted.

585. Et par stykker porøse nbrendte ben. antagelig af en hovedskalle.

No. 581—585 Illeve fundne 1870 i en anden gravring paa

Ha Heim i Verdalen ved et lag sort jord paa 3 alns lengde,

der utvivlsomt var levning af et ubrendt 'nedlagt lig med hovedet

mod vest.

586. Spende af ganske tynd brouce. bestaaeude af en rund pladé i

midten. 16' • i tvermaal. fra hvilken der har udgaaet 4 arme, der

alle bøle sig til samme kant. 5—6"'' brede, hvoraf 3 ere uogen-

lunde bevarede: de have endt i en rund plade, B''" i tvermaal,

hvortil der støder en lignende paa udsideu, og som støder sammen
med en tredie ved roden af den foregaaende arm. Laugs randen

af armene og riind;lelene gaav en broncetraad, knap I'" tyk; i

midten af ruuddelene^g paa flere punkter af armene staar der frem
2"" lange stifter med rundt hoved, fladt tilklinkede paa bagsiden:

i midteu af den store ruiuldel er stiften G"' lang. Paa bagsiden

er en naal af brouce, l'f_," laug. med spiralformet rod: skeden

dannes af et sammenlagt baand [se talt. I., fig. 3].

587. Naal til en spende af kobber. 3'//' lang, men med afbrudt

ende. med spiralformet rod, hvis stift gaar igjennem et sammenlagt

tyndt baand. I omtrent 2'' længde fra roden er den omviklet

spiralformet med et 1''' bredt kobberbaand [jfr. W 228 paa en

broncealders spende], og udeuom dette igjen nærmest roden 3 gange

løst omviklet med et 2""" bredt baand med en dobbelt fure [se

tab. I., fig. 2].

688. Et cyliudrisk stykke kobbe rblik. 1"' langt. 6"' i tvermaal.

afbrudt; prydet med linjer i rette vinkler, der vende med aabniu

ger mod hverandre.

589. Stykker af bunden af en sil af brouce med radier af hul. der

gaa ud fra et centrum. 1'' lange.

590. UbetT-delige brudstykker af en urne af br endt ler.

No. 586—590 ere fundne i den ene side af en haug paa H al-

le im i Verdalen i et lidet ram af sten sammen med uæver og

brendte beu.

591. En urne af br endt ler i brudstykker. der har havt giat, tem-

melig høi hals; nedenfor denne gaar siderne paa I" sterkt udåd

med forsiring af 2 brede grunde furer. omgiAaie paa hver side af

3 smale, dybe ; længere nede er en zigzagprydelse af 2 furer.

Hauken, der er l"//^ mellem festerne, or prydet med lodrette

furer og under disse etpar tverfurer. Størrelsen kan ei bestemmes.
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592. Et bæger af glas i brudstykker; det har i form og storrels

-

oiensyiiligt været neie overensstemmeude med W. no. 318. med 2

render langs kanten og indslebne ovaler.

593. Kniv af jern med fastrnstet slire af træ. nu o- lang., men af

tangen er et stykke afljrukket.

594. En vævskyttelformet hein af kvarts, 4=%'- lang, l'/^'" bred,

med levninger af jernringen og derudeni^aa fastrustet træ.

595. 2 spydodder af jern med fal. 9"' lange, men noget afrustede;

det kan ei afgjores. om de have havt agnorer, men de have op.

heiet ryg.

596. En skjoldbule af jern, 5' indre tvermaal, 3'/2 " hei; nagler i

randen kumie ei skjelnes paa grand af rust; siderne gaa først ret

op fra randen og skraane derpaa sammen i en spids halvkugie.

597. St3'kker af skjoldets je mb es lag. navnlig beslaget paa haand-

taget.

598. En stor klump sammenlagt tøi, hvorimellem næver og bark og

nogle smaa stykker jern med broncenagler og ogsaa nogle totter

haar af xiberedt skiud.

599. Bøileformet spende af bronce. 3'/^"' lang, dannet a f en fir-

kantet ten , hvis ene halvpart danner jmderstykket , den anden

bøilen, til hvis evre ende den spiralformede uaalerod umiddelbart

slutter sig. Over understykket er der prydelser af tverfurer. under

det en skede til naalen; naalen har været af bronse.

600. Et stykke beslag af bronce med indtrykte sirater, forgyldte og

fyldte med en laksubstauts paa den ene side. Il'" bredt, aft-undet

paa den ubrudte ende. nu 2'' langt, med 2 naglehul.

601. Et stykke beslag af bronce, 2'/^" langt, 6—S"- bredt, glat og

ganske tyndt, med 3 naglehul med isiddende naglehoveder og et

firkantet indsuit.

602. Et stykke beslag af solvblik. I'/," langt, trekantet med
2 naglehul.

603. Et stykke beslag af bronce. 1" langt. 4"" bredt: 2 nagler med
sølvhoveder, 2'/,.-- lange, hefte det til et stykke læder. paa hvis

bagside der er 2 smaa broncelapper som hold for uaglerne; paa

siden er der spor af 3 udgaaeude tænder af jern. saa at det

hele maaske er del af en beltespende.

604. 4 bolte af jern, 3—3'/2"" lange, fundne i nærheden af skjoldet.

605. Et tjTidt lag af en muldagtig substants mellem 2 lag næver. Det

hele fandtes mellem 2 nøiagtigt sammenpassende heller, omtrent

Vi aln i tvermaal. Massen iudeholder en betydelig del jernoxyd.

men aldeles ikke bensubstantser.

No. 591—605 ere fundne 1870 i en anden haug paa H a 1 1 e i m
i Verdalen. Æ. J.

606. Øxeblad af jern af yngre jernalders form. fundet i toppen af den

samme haug paa Hall eim. ')+ aln under overfladen.

607. Brudstykker af jern, maaske dele af en kjedel med ører: de

ringe, der antages for ører, ere over 2" i tvei-maal.

608. Klinknagler og spiger af jern.

609. Et sigdformigt redskab af jern i 3 stykker. Paa den eue
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side og paa bakkeu er fastklæbet grovt tm, maaske strie, og øverst

paa det bredeste stykke lidt træ.

610. Xogle ubestemmelige stykker af jern.

611. En firesidet hein, 4" lang. omtr. %• tyk, i 3 stykker.

No. 607—611 ere fuudue 1870 i en langhaiig paa Halle i ra i

Verdalen; no. 607 fandtes for sig selv i den ene ende, det øv-

rige nogie aln derfra. Y. J.

612. Et mundbid til et bi ds el af jern, hvis ringe ere l^/^''' i tver-

maal. Biddet er af1:»rukket. men har været dobbeltledet.

613. En større samling klinknagler af jern, tildels i brudstykker.

614. En løber paa en rem af bronce, knap 1"' bred; paa oversiden er

en smal plade med to indtrykte rosetter.

612—614 ere fiindne i en tidligere tildels ndgravet hang paa

Trones i Verdalen. Xo. 614 fandtes nær den i det gamle hul

kastede jord. hvorfor det maaske er af nyere oprindelse. Y. J.

De gravninger i Verdalen, hvorved alle disse fund ere frem-

komne, ville blive beskrevne i Aarsb. 1870.

615. En selepinde af beu med et vifteformigt overstykke med sirater

af buer, hak og concentriske dobbeltcirkler, 6'' lang, overdelen

4:%-- bred. Fundeu tilligemed en anden lignende ved brolegTiings-

arbeide i Kongens gade i Throndhjera.
616. Cxulvfliser af glaseret nnirsten, firkantede, dels gule dels sorte.

Fmidne nær tomten af Elgeseter kloster ved T hr ond hjem
paa den ostre side af dalen og have vel derfor tilhørt et særskilt

kapel.

617. Bogtræer af et kjøregreie med sirater af ophøiet bladverk paa

forsiden. Indkommet fra Hellandet i Melhus.
618. K a m af ben, sammensat af smaastykker som holdes sammen ved

2 skinner efter midten, der ere forbundne ved en rekke parvis

staaende metalstifter. Den ene side har finere og tættere tinder

end den anden. Det ene endestykke er afbrukket; det andet er

paa hver side prydet med 6 ringe omki-ing smaa runde fordybnin-

ger. En lignende er beskrevet af Herbst, Ån 1831 s. 373 og^hen-

ført til middelalderen eller slutningen af hedenskabet. Fnnden i

jorden i Kongens gade i Throndhjem.
619. Brudstykke af en firesidet hein, 6" lang-t, men oprindelig skal

den have været '/i aln lang. Tiest af et ellers forkommet fund i

Alvshaugen paa lille Ugla i Klebbu (Aarsb. 1869 s. 161).

iOO. En lideu øxe af jern med jernskaft. 4'/2" lang, bladet er knap
1-' bredt over eggen, '/2"' over halsen; det ser ud, som om der

har været et tilsvarende blad paa den anden side og en spids for

enden. Rimelig-vis legetøi. Fra Huseby i Bør se skogn.

621. Pileod af graa, haard sten, 4" 8"'"" lang, nedentil over I" bred

med skaft og nedgaaende fliger paa bladet omtr. som Aarsb. 1867,

pl. I, fig. 2.

622. Pileod af sort sten af væsentlig samme form, men 4-'' 3-- lang

og bredest paa midten, 8''', og lidt smalere nedentil.

Begge disse no. ere fundne paa Nes i Harrans sogn. Grogns
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pdgf. i 2 sinaa hauge ved opryduing af nylaxid. Jfr. Aarsberetning

1866 s. 99 f.

623. 2 tveeggede pileodder af jern. begge i 2 stykker, med tange

og flade, jeviit tilspidsede blade, omtr. 4'/2 lange, 9"" brede.

624. Kniv af jern. meget forrustet. tangen 2' lang, af bladet 3'j,"

tilbage.

625. Endel klinknagler.
626

.

Et ubestemmeligt r e d s k a b af jeru

.

627. Et IY2" langt bnulstykke af en firesidet hein, I" bred, 9'"tyk.

628. Et 2" langt brndstykke af en firesidet hein. 4-"' bred og tj-k.

No. 623—628 ere fimdne i en gravhaug paa Thorgaardshau-
gen i Tilder sogn. Klebbu i det sydostre hjerne af en haug sam-

men med lidt ben og en mengde kul. Y. J.

629. En oval s k a a 1 f rm e t sp e nde af bronce med dobbelt plade ; overpla-

den en gjeunembradt med 5 fremstaaende knapper. Eneste fund i

en væsentlig af sten bestaaende haug paa Tverdal i Rennebu.
630. Haandsueldehjul af grøtsten. IV2'' i tvermaal. 5'"" heit. paa

den ene side piydet med indhuggede trekanter og streger. paa den

anden side fladt. Fra Hollandet i Melhus.
631. En gjemiemboret kugle af brendt ler af noget uregelmessig form.

1%' —-" i tvermaal, rimeligAis et haandsneldehjul. Fra Hol-

landet i Melhus.
632. Tveegget sverd af jern i brudstykker. bestaaende af et 19'/^"

langt stykke af klingen, der er indtil 1'/,, bred. tangen med nedre

hjalt og en stump af klingen, og endelig den trekantede knap.

633. Enegget sverd af jern, klingen 25'/2"" lang, men odden afbruk-

ken, vel 1^^^" bred: af haandtaget er kun 3' af tangen med nedre

hjalt tilbage.

634. Tveegget spydod af jern med fal. nu 8"' lang, men en stor del

af bladet er afl^rukken. over 1%' bredt og næsten fladt blad.

6.35. Tveegget pileod af jern, 6"" lang. hvoraf 3" paa tangen: bla-

det omtr. I"" bredt, fladt og tykt.

636. Øxeblad af jern. e^^i"' hoit, over 5'^ bredt efter eggen, IV;:"'

over halsen; paa forsiden udvider bladet sig kun svagt, paa bag-

siden meget stærkt oventil, medens kanten nederst gaar 1*/^'

ret ned.

637. Et uformeligt stykke flintes ten.

638. En firesidet hein i brudstykker; har været mindst 14" lang. neppe

over I" i tvermaal.

639. Et ubestemmeligt redskab af jern, 9" langt. 6—8'^ bredt, fladr

og kun et par linjer tykt. Kunde efter formen have været en fil,

skjønt der i rusten ikke kan sees rifler, eller ogsaa muligt en del

af en plog.

No. 632—639 ere fimdne ved pløining i 2 hauge paa Ystad,
Salberg sogn i Inderøen, hosten 1870. Y. J.

640. Spende og beslag af kobber til et belte. Spenden er firkan-

tet, !'• B'" og 1'' 15"', har 2 furer langs kanterne, 1"' tyk:

naalen er udskaaren af den samme plade, ogsaa med en fm-e langs

kanterne og et kors over tanden. Til spenden slutter sig ved
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gjenger et stykke af beslaget, l';^' i kvadi*at, med 4 nagler med

runde hoveder paa den mod spenden vendende kant og 8 udriTndin-

ger paa den modsatte side med nagler, livoraf hovederne ere borte

paa de 3; naglerne have ikke staaet mere end I'" ud paa bag-

siden. Et lignende beskadiget stykke med 8 udrundinger og nag-

ler paa 2 sider. Et trcdie beskadiget stj^kke med gjennembrudt

arbeide bar i kanten 7 lidt større nagler uden udrundinger, inden-

for disse en bred fordybning og derpaa 2 liuier (se pl. II f. 1).

641. Et smalt stykke kobberblik, !'//• langt, med 2 naglehiil, har

vibtnok hort til det samme beslag.

642. Et stykke kobberblik, 3" langt, •2'- bredt, rendeformet med

indbøiede kanter og et naglehul i den ene ende. Hele stykket er

nu halvmaaneformet bøiet; men dette er vel først skeet efter op-

tagelsen. Det hører vistnok til det samme beslag.

643. En remholder af brouce, 2'/^" lang, bestaaende af en ring, 6'"-

i tvermaal, knap 1 tyk. hvorfra der til don ene kaut udgaar en

5"" lang rund stang, luod enden 1
'/i'

" tyk med 3 rundtom gaaende

kredsliujer, og til den modsatte kaut et firesidet stykke, der nd-

vider sig jevnt iudtil 4 liuiers brede og paa de nederste 11""" er

kløftet til en klammer med en2"' laug nagl tvert igjenuem. Lig-

ner flere lignende fra de danske moscfund, men adskiller sig ved.

at ringens plan er Indret paa klypeiss (se pl. II f. 4).

No. 640 643 ere fundne paa Dy va i Stjordaleu i den sam-

me haug, hvori de renere indkonine spyd no. 673. 674 antages at

være fundue. Æ. J.

044. 2 ovale skaalformode spender med enkelt plade af bronce.

begge med ganske ens ornanienteriiig ; af den ene er kun halvpar-

ten tilbage, den anden mangler ogsaa nogle stykker. I den ene

sidder enduu odden af jernnaaleu fast i naaleskedeu.

645. En bøileformet spende af brouce af eiendommelig form: den

er næsten jevnt bred, med afnmdede ender, 5" 2'" laug, I" 10' ""

bredi eudestykkerue, I' 6'- paa midtcu: bøilen er7""høi. R,undt

omkring hele spenden er den yderste kant brettet nedad. Orna-

menterne ere de paa de skaalfurniede spender sædvanlige; 14 hul

med smaa nagler i. Xaaiefestet dannes af en enkelt, ikke ef 2

fremstaaende plader; naalen manglt-r, deus længde liar været

mindst 3'.

Xo. 644-64.5 ere fundue paa gaardeu Hundliamer i Næro
pdg., Namdalen, i en steurøs.

646—651. 6 udskaarne Alterfigurer af træ fra F or r gamle kirke i

Stod. Deriblaudt ere de 4 evangelister med bøger og de symbol-

ske figurer: engel, løve, oxe og ørn: en figur holder i haanden et

auker, og den 6te, som det synes en kvindelig, holder en bog.

Haaret er forgyldt, klæderne grønne og røde. De ere 21 •' høie og

staa paa 4"" høie fodst^-kker.

652. Kile af bruu, flammet flint, SV;"' lang, nær 3' bred ved eggen,

2" oventil, i midten omtrent I" tyk. Bredsiderne og eggen ere

fint slibte. Meget lig no. 3. men mindre. Fanden paa By,

Ekne sogn i Skogn.
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653. Et kaardeliefte med tæt kavvedekuiug- uedeufor parevstangen,

fra knappen til stangen gaar en boile, der nedentil deler sig i 3

grene. Alle stænger i kurvedekningen ere iudlagte med sølv i

form af 2 perlesnore langs yderkanterne. og de bredere have der-

hos i midten en rekke af cirkler. blade og liggende menneskefigu-

rer liggeledei af indlagt selv. Knappen har lignende indlegninger.

Fra Throndhjem.
654. Kaarde. klingen 1'/;, aln lang. med en ophoiet flade efter midten;

parerpladen omtrent rund med en ndgaaende kort stang paa den

ene side ; over haauden gaar fra knappen en boile, der mod pladen

forgrener sig i 2. Haandtaget er omsnoet med Messingtraad.

Fuldstæudig lig no. 153. der imidlertid har mistet størstedelen af

sin traadvikling. Fra Thor ga ard i Tilder.

655. Korsspyd med et 9'" langt, nedentil 2[!\r- bredt blad; igjennem

falen gaar et tverstykke lodret paa bladets plan, der staar ud vel

I" paa begge sider som spidse trekanter. Fal og .spaager med en

ring. 3 aln langt skaft. Fra Thorgaard i Tilder.

656—658. Det opløste throndhjemske skredderlaugs lade. spare-

bøsse og signet (en love med en sax i haanden og omskritten

:

Signum sartorum Xidrosiensium anno 1646).

G59. Tveegget spydod af jern. nu 29"
• lang. men spidsen er afbruk-

ken. falen 5 lang. l'/4 tyk for enden; bladets storste 1)redde er

nu I-/'," men kanterne ere noget afrustede. Biadet er uæsten fladt.

660. Øxeblad uf jern. 7'_/^" høit. S" bredt over eggen; paa den ydre

side er næstcn ingen udvidniiig af bladet, paa den indre udvides

det meget skarpt; bladets holde ved den indre kant er kun 1'^"".

halsen er meget lang og knap I" bred.

No. 659 --6Q0 ere fundne om hosten 1870 paa Kevsaas paa

In der øen i en ager i heklingen ai en haug. der tidligere skal

være udgravet. og hvori der fandtes endel oldsager. som skulle

være ødelagte for længere tid siden. Y. .1.

601. Øxeblad af jern. afbrudt i skafthulkt. 4V2" hoit indtil hullet.

3%"" bredt for eggen, halsen lang og 1"" bred; bladet udvider sig

næsteu intet paa den ydre siden, men paa den indre i en næsten

ret vinkel, knap 2- hoit (jfr. no. 660). Fanden i jorden paa Til-

der gaavd i Kleb bu. Y. J.

662. Tveegget sverd af jern. klingju uver 1'/^ aln lang. overst
2''-

bred, med 2 brede grande farer; haandtaget 9" langt, omgivet

med træ og skiud: øverst en rund jernknap. Parerstaugen bestaar

af en beile, der forst er bøiet lidt til den ene side paa begge kan-

ter, deruæsL tilbage over paa den anden, hvor begge ender midt

over klingen ere snoede om hiuanden. Slire af træ med skindbe-

dekning. Sagnet kakler det et ..Baglersverd"\ og blandt de paa

klingen iud :;gtc figurer af guid .synes ogsaa en at skulle forestille

en bispjstav. Fra INlo i Hevn^. Fra middelalderen.

663. Sabel af meget elastisk staal: klingen 1 alnS" lang, I-/-"" bred,

med dobbeltfure langs bakken. Parerstaugen gaar 4" ud til hver

kant med skjelformige prydelser; paa den ene side en noget krum

pareiplade og forresten kurvedekuing omkring haanden. Hettefor-
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met kuap; mellem kiiappeu og parerstangeii 3'/./'. Paa klingen

sees fabrikstemplet MR. Fra Jo r lid i Rennebu.
664. Kors spyd. bladet 6 langt, VJ2" bredt; igjennem halsen gaav

en jerustift. der paa den ene side bøies i en bue nedarl. paa den

anden gaar over i et lidet øxeblad. 2'/,-- brodt . I'//' bøit. Fa-

len er ganske kort. Fra Rennebu.
665. Stigbøile af jern, næsteu cirkelrund, paa overdelen tyk og smal

med indtrykte tverstreger. paa siderne tynd og indtil I'/,'" bred.

smalnende nedad. Bunden dannes af 3 horizontale vredne jern-

stænger, omtr. 2- lange. Skal være funden i jorden i Rennebu,
666. En parerstang til en dolk. 4 '/j" lang, med knopper paaenderne.

667. Et gammelt flintelaas. Disse 2 numere ere 'ligeledes indbragte

fra Rennebu.
668. Brudstykke af et ka arde hefte med kurvedekning og til begge

sider udstaaende parerstang. Fra Soknedalen.
669. Boileformet spende af bronce i form af en fagl. Bøllens ind-

vendige tvermaal nedentil er 8"'. høidenS"; den er omtrent rund

og 2—3" tyk. Overstykket er formet som halsen og hovedet af

en fugl med et noget bredt iiadt neb, hovedet hæver sig noget

høiere end boilen. Nederstykket dannes af et fladt stykke, der skal

forestille stjerten, omtrent triangulærl: medAidadvendende gruudlinje.

8"'- langt. Under bøllens øvre ende er en naalerod omtr. som W.
390, hvorfra der udgaar en naal, hvis od hviler i en Ilden skede

strax nedenfor bøllen. Funden ved pløining paa en haug paa ve-

stre Hall eimi V e r dalen om høstenlBTO. Jfr. no. 579—605. Æ.J.
670. En liden bronceknap med gjennemhrudt overflade, uvist fra hvil-

ken tid. Fra Trondhjem.
671. 672. 2 negler af bronce. begge 2''" 2"

" lange, den ene t^dc med
en aaben ring og en liden firkantet aabniug i skjegget, den anden

spæd med en ring som en gjennembrudt plade og med helt skjeg.

Paa begge staar der ud 3 smaa stifter paa den ene side af skjeg-

get lodret paa dotte. Jfr. W. 466 og Aarsb. 18157. Ttl. 33. Funden i

jorden paa Oppeim i S pa ri) n en. paa et sted. hvor der er mer-

ker efter en gammel haug. Y. J.

673. 3 stykker af en tveegget spyd od af jern med sterkt ophoiet

ryg langs midten, tilsammen lo"' lang, afrustet og bølet i kan-

terne, nu kun 1'/,'' bred; bladet synes at være omtrent helt be-

varet, men afbrudt ved falens rod.

674. Brudstykk'.^ af en bred spydod nærmest ved falens begyndelse

med temmelig høi ryg, S' langt, har været over 27'2"" bredt. Af
det samme spyd er vel ogsaa et andet stykke med lignende ryg,

3"" langt, kun 1'/,"' bredt, men aabenbart noget afrustet paa kan-

terne.

No. 673 og 674 ere fiindne paa søndre mellem Dy va i Stjor-

da'i"u i samme Imug som det tidligere indkomne beltebeslag no.

640—-643; angaaende 674 var dog finderen uvis om, enten det var

fra denne haug eller fra den under de følgende no. omtalte ; men

da det tilhører Æ. J., maa det hidrore fra denne. Æ. J.

675. Tangen, 5'/^'' lang, og S''' af klingen af et tveegget sverd af
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jern af yngre jernalders form: klingen er meget afrustet i kan-

terne.

676. 3 brudstykker af bladet af en tveegget spydod af jern. tilsam-

men 9" lange, samt falen 4' lang. men noget afrustet; bladet

fladt og mx indtil 15" " bredt.

677. Et lidet nbestemmeligt bruds tykke af jern.

No. 675—677 er fimdne i en hang paa Dyya lige ved siden

af den ovenfor omtalte. Efter finderens opgivende fandtes der i

den samme ogsaa stykker af en kjedel af jern. Y. J.

678. Øxeblad af jern. næsten 7" høit. 2' bredt i eggen, I" bredt og
1 ';;, tj-kt under skafthuUet. Hullet er næsten rundt. Bladet be-

holder en t3'kkel3e af I" til over midten, hvorefter det tyndes

skarpt af mod eggen. Fundet pa Nedre-Aal i Hols pgd. i Hal-

lingdalen. Æ. J.

679. Tveegget spydo_d af jern. bladet og falen tilsammeu 13" lau-

ge; bladet har været mindst I" 2-" bredt med sterkt ophøiet r3'g

og bnget afsmaling mod odden. Paa falens midte udgaar der paa

begge sider i bladets plan et I" langt. 1" bredt parerstykke.

jevnbredt og tvert afskaaiet. Fra falens ende udgaar 2 spanger.

7" lange. 'J\" brede med 3 nuglehul. der have omsluttet skaftet.

Yderst udvidiS de til tyndere plader. der ere krummede efter skaftet.

Fra Kroer sogn. Aas pgd. Æ. J.

680. En lideu nuilet glasrude fra jMære kirke i 8 par buen. 4""

laug. 1'/."' bred. omtrent halvmaanefurmet. med aarstallet 1626.

681. Parerplade til et kaardehefte af jern. dannet af 2 sammeuste-

dende ovaler, s^jeaneuibrudt og prydet med bladornamenter. 2'/^-

bred og lang. Skal efter sagnet være af en kaarde. hvormed en

prest blev stakken ihjel bagfra gjeunem vinduet af en forbirei-

sende. Er bleven brugt i Ørkedalen og .Stadsbygden som middel

mod gevekster.

682. Vævskyttelformet hein ai kvarts, 3" lang. l'/+"" bred. 13'""

t3'k i midten, men kun 8"" ved enderne. idet begge flader ere un-

get konvexe. Faren er grund. men m^get bred. idet den næsten

gaar til kanterne. Paa begge flader er den sedvanlige slidniug;.--

fure efter syl eller naal. )iieget dyb. ikke ganske efter lengderet-

ningen, men noget paa skråa. Fundet i Kvikne pgd. nær ved

Orklas og Yas sammenleb. ..E. J.

683. Tveegget sverd af jern: af klingen lo" tiibage. øverst 2--

bred. tangen 5" laug. men atT)rukken i enden. Hjalterne mangle.

684. 2 brudst3'kker ai et meget smalt tvee-^^s^^et sverd af jern, det

ene med 4" af tangen; klingest3-kkerne tilsammeu 16'
' lauge.

Bredden har neppe været over 16'"\

685. Et stjicke je"-a. 5'" langt, muligt af en sverdklinge: det kunde

efter breddei. hore til foregaaeude no., men er tykkere end dette.

086. B;- idstykke a:' eji tvjegget spydod af jern. bestaaeude af det

meste af falen, 6-- lang, og 3" af bladet, der har været mindst

20- bredt og fladt.

No. 683—686 skulle være fnudne sammen i en stor haug laa

Lu eng et i3aa Op dals prestegaard.

5*



72

687. Vævsten flad. bred og afrundet i den ene ende, spids i

den anden, med et ruudt hul henimod den brede ende. om-

trent 5"' laug. Punden sammen med en anden lignende i en haug.

der ellers intet mdelioldt. paa Luenget, Op dals prestegaard.

688. Tveegget pileod af jern med tange, tynd. bladet afbrukket.

689. Bidselring med et stykke af et led af mundbiddet. afjern, l/^''

ydre tverniaal. har været flad eller lidt fordybet paa siderne. Bid-

stykket er simpelt ombøiet om ringen.

690. Bidselring afjern, 2^f_^''' ydre tvermaal, flad og temmelig tynd.

691. En kort stang afjern. der i den ene ende danner en ring i stump

vinkel med stangen, i den anden er afsmalet og krøget. men der

afbrukket.

692. Et fladt stykke jern, 9"'' bredt, afbrudt i den ene ende, maaske

et slags kniv: fra den anden ende udgaar et slags tange med halv

bredde, der bøies tilbage. sa a at den berører fladens ene kant. og

ligner derved skaftet paa nogie knive fra broncetiden.

693. Eu liden ring afjern. 9"" i ydre tvermaal, maaske ogsaa af et

ridetøi.

694. Kniv afjern, knap 1" bred, tangen gaar 4""' læugere ind paa eg-

siden end paa baksiden. Paa bladets anden ende synes der at ud-

gaa en anden tange; isaafald bliver eggen kun 2"' lang. og det

maa have været en skavekuiv.

695. Nogle brudstykker af jern. hvoriblandt noglc nagler og en

jeruplade med en nagl igjenuem.

No. 688—695 ere indbragte som fundue i forskjellige hauge paa

Luenget, Op dals prestegaard.

696. Tvævstene af grøtsten af almiudelig fladagtig form. Fundne i

en haug paa Luenget paa Op dals prestegaard. Y. J.

697. Naal af bronce, vel 2" lang i to stykker, paa det tykkeste knap

I'/.." Iiigeu knop eller hul. heller ikke sirater.

698. Redskab af bronce, bestaaeude af en !•• tyk ring, 2''"
i indre

tvermaal, hvorfra udgaar en flad stang. 2" lang. knap I"" tyk, i

midten over 2". i enderne l^f."' bred, hvis plaii er vertikalt paa

ringens. Langs fiadernes kanter er en stribe og ligeledes to stri-

ber paa kanterne. Den er nu temmelig sterkt heiet.

699. En liden perle af rav, affladet i begge ender, o'" hoi.

No. 697— 699 ere fundne i en iifuldstendigt uilgravet haug paa

Luenget, Opdals prestegaard. Y. J. (V).

700. Ildstaal 2" langt, pladen paa det bredeste '/:"• enderne ere til-

bagebøiede om pladens overkant og ender i en ringning. Era en

anden ufuldstæudigt udgravet haug paa det samme sted.

701. Tveegget pileod afjern; et stykke er afbrukket.

7uJ. Kniv af jern med afbrukken tange, klingen 2'7V la-^S": nederst

9''' bred; eggen er retlinjet, medens bakken skraaner jevnt mod

odden næsten ligefra begyndelseu.

703. Na al afjern, 3" laug, men et stykke er afbrukket af odden,

øverst er den flad og kloves i 2 stykker, der atter forene sig til

en plade; denne del danner et uaaJehoved derved, at den først er

bølet ned, derpaa ret ud.
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70-i. Klinknagler og- andre brncTstykker af jern. hvoriblanrlt, som det

synes, nogle mindre spiger.

No. 701—704 ere tilligemed en liestetaud fandne i 2 ufuldsten-

digt udgravue hauge paaLuenget paa Opdalsprestegaard. Y. J.

705. Smaa brndstykker af en oval skaal formet spende med enkelt

plade af broiice med grunde forsiringer af overgribende baand og

lignende; langs randen er en rekke halvcirkelformede fordybninger

med den flade side nedad. Fundet tilligemed hesteben ved en tre-

kantet sten i midten af en haiig paa Luenget, Opdals i^reste-

gaard. Y. J.

706. Fil af jern. 9%-- lang, indtil J- bred, firesidet, spids i den ene

ende. Den ene side er glat. Eneste fund i en næsten udgravet

haug paa Luenget. Opdals prestegaard.

707. Dolk af jern. knivformet jned tyk bak; eggen strekker sig kun

indtil -/. af bladets lengde, niedens det øvrige er afrundet lige til

odden: bladet er næsten 6'' langt og nederst 9"" bredt. Tangen

smal og S'/^" lang: paa den sidder en holk af jern. fra hvilken

paa nedersiden ndgaar 2 stifter, der have gaaet ind i skaftet, paa

oversiden 2 plader. der have gaaet '/n"' op langs bakken og eggen.

Fanden i en ufuldstendigt udgraven haug paa Luenget, Opdals

prestegaard.

708. Brudstykke af et eneggct sverd af jern. bestaacnde af IS" af

en næsten Vf." bred klinge og S' af tangeu. Antages fundet

i en haug i den samme samling paa Opdals prestegaard. Y. J.

709. Kniv af jern; af bladet kuap 2" tilbage. '/." bredt; tangen er

næsten jevn med eggen, men skarpt afsmalet paa baksiden.

710. Sigd af jern i 2 stykker, 10'
• lang. indtil I" bred: tangen er kun

en indsmalneude fortsettelse af bladet; dette har nederst og ved

odden skarps kruainiuger. men i midten er det næ,sten ret.

711. Brudstykker af tveeggede pileodder af jern. hvoraf 2 ere no-

geniunde fuldstendige

.

712. Del af en grimelenke af jern. en dobbelt jernstang, som er sam-

menklemt i midten og dannende ringe i enderne. vel 2' lang:

igjennem den ene ende gaar eu jernbolt med indadvendende hoved.

713. Grimefeste (Grimestald) af jern med en isiddende remholder.

No. 709—713 antages ogsaa at være fundne i hauge paaLuen-

get. Opdals prestegaard. Y. J.

715. Sax af jern: bøllens horizoutale tverraaal 1'/^". bøilestykket oven-

til 7'" bredt- armenes lengde mellem bøilen og knivene 4". kni-

vene afbrudte. Funden i en haug pan Luenget tilligemed ben

og tænder af ea hest.

716. Ring til et mundbid af jern. I'//' i ydre tvermaal. tilligemed en

liden del af mxndbidet.

717. En del af tangen og et lidet stykke af klingen af et lidet forment-

lig tveegget sverd af jern. mi kun 1" bredt.

718. En kort tange og et ubetydeligt stykke af en klinge af ?t lidet

sverd eller en kniv af jern.

719. Et lidet brudstykke af en kniv af jern: bladet er nederst S"- bredt,

bakken 2%-'- tyk.
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720. Nogie brudstykker af tveeggede pileodder af jern.

721. Klinknagler og spiger.

722. En beskadiget dopsko af jern til et npydskaft. nedentil tipids.

723. Et beslag af jern i form af et liggende kors med ulige lange

arme. der ende i runde plader; den ene arm afbrudt: maalt efter

de lange arme 2'\ efter de korte 1 '/;:". Har vistnok hort til et

ridetøi. jfr. no. 780.

724. Et lidet rerabeslag (?) af en indtii4""' bred jernplade. hvis sma-

lere ende er opruUet. saa at den danner en Men ring: 1'//' langt.

725. Nogie beslagstykker og ubestemmelige stykker af jern.

726. En liden kugle af bronce uden hul. noget fladtrykt. 6""- og 5'"
i

tvermaal.

No. 716—726 ere indleverede som fundue i hauge paa Luen-

get. Op dals prestegaard. uden at det kan afgjøres. livad der er

fuudet sammen. De hore vistnok alle til Y. J.

727. 2 bidselringe af jern. 2'/,." i j^dre tvermaal. dannede af runde

stenger, tilligemed størstedelen af et enkeltledet mn n db id.

728. En bidselring af jern. 2'/o" i ydre tvermaal af en omtrent fire-

sidet stang, med en del af et dobbeltledet mundbid.
729. En bule af jern til et bidsel af form som en lav skjoldbule: iden

tilbageværende del af randen sees nogie smaa nagiehul: 2''f^'- i

ydre tvei'maal nedentil. Jfr. no. 365.

730. Dele af en grimelenke.

731. Brudstykke. som det synes af et tveegget -'Pyd af jern med
tange.

732. Nogie ubestemmelige hrudstykker af jern.

No. 727—732 ere indbragte som fundne sammen i en haug paa

Lu eng et. Op dals prestegaard. Y. J.

733. Nogie smaa brudstykker af kanten af en skjoldbule af jern af den

jmgre jernalders form. indleverede som eneste fund i en haug af

den skamme samling paa Op dals prestegaard.

734. En cylindrisk perle. 9" lang. med 2 dybe tverrifler. som det

synes af et slags hvidt glas med et ydre lag af et andet slags,

gul giasmasse ; den synes at have været længere. da det ydre lag

mangler i enderne. Fundet i udkanten af en haug i den sanii:i(j

samling paa Op dals prestegaard. Y. J. (?).

735. Brudstykker af en oval skaalformet spende af bronce med
enkelt plade med grunde ornamenter uden fremstaaande knopper,

x^ntages at være funden i en haug i den samme samling. Y. J.

736. Tveegget pileod af jern. 6''" laug tilligemed tangen, ualminde-

lig lin og smekker; tangen gaar jevnt over i bladet, der har sin

største bredde. B'"'. ikke langt fra odden.

737. Brudstjiiker af en firesidet hein.

No. 636—637 ere tilligemed en tand fundne under en trekantet

sten i midten af en udgravet haug paa den samme gravplads. i

hvilken tidligere var fundet: et tveegget sverd. S'/^' langt, en

bile. en smedeliammer. en tang. et mundbid og 8 pile, alt sam-

menbundet ved hjelp af en jernklyp. Disse sager ere nu i en pri-

vatmands samling. Y. J.
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738. Ringene og dele af raun db id ti et af jern af et bidsel: ringene

ere 2"'
i ydre tvermaal. flade med en bred fure paa siderne; i den

ene ring sidder eii kort bred remho]der med 2 jernnagler . den til-

svarende til den anden ring er aifalden. men bevaret. Biddet har

været dobbeltledet.

739. En del af et bidselmundbid af jern, nemlig den ene ring. knap

2" i ydre tvermaal. flad med fure. med en bred remliolder og

et led af mund biddet. i hvis ende der sidder en dobbeltkrog.

740. Bu krog af jern. bestaaende afenplade. indtil '//'bred. -i:" lang.

med en knap !•• lang nagl med stort hoved igjennem: nede ved

beiningen gaar den over til en smal stang, der atter udvider sig

paa den anden side af krogen og ender i en rulning. ]\Iaaske en

del af en skerding.

741. En stor kniv af jern: bladet er lO' langt, indtil 1'" bredt: bak-

ken er ganske retliujet og indtil 3"" tyk. Af tangen er 3"" til-

bage; den smalner jevnt ind fra eggen, men i et skarpere hak

fra bakken.

742. En liden kniv af jern: bladet er 2'/./' laug-t. indtil 1" bredt,

bakken l'/^ " tjk; bakken er sterkere spidset mod odden eud eg-

gen ; af tangen er kun en liden stump tilbage.

743. Halvparten af en ha and ring ef bronce af en omtrent rund stang,

og saavidt det kan sees uden ornamenter, i den ene ende 2'"'. iden

anden o'/^"". paa midten 5""" tyk.

744. Sigd af jern. af hvis blad der er 5"" tilbage. nedentil 10" •" bredt,

med den sterkeste beining
2'

• fra roden: tangen er smal og gaar

en ret vinkel ud fra bladet, altsaa bestemt til at drives ind iskaf

tet. der desudeu har været festet ved en nederst paa bladet fast-

siddende nagl: hvis denne ei er bleven forrykket, har dette der

været 4—5 "' tykt. Paa flette stykke er ogsaa eggen boiet ind

for at slutte om træet.

745. Et reds k ab af jern. bestaaende af en o^/^" lang, 4—5" bred

plade. der i den ene ende er lidt udvidet og gjennemboret. i den

anden smalner til en stang, og er beiet i en stump vinkel Indret

paa pladens plan: 'f," iængere ude beies den igjen ud i den op-

rindelige retning i 1'/^ tommes lengde og har ved enden en lodret

nedgaaende stift

-

746. Et tveegget sverd af jern. sanimeubeiet til en sloife : klingen

er 1'/, aln lang. 2' bred med en bred. gruud fure; tangen 4'/,
'

laug; hjaltorne ere belagte med et riflet selvlag: knappen mang-

ler, men øvre hjalt har 2 liul til dens festning.

747

.

Et par s p i g e r og og nogle k 1 i n k n a g 1 e r

.

748. Nogle ubestemmelige brudstykker af jern.

749. Eu sten af liadagtig, noget uregelmessig form. der antagelig har

været brngt som hein.

750. En aflang firesridet sands ten af regelmessig form, der man 'ke

har været brugt som hein.

751. Perle af hvidt glas. rund. men lidt fiadtrykt. 5'- i tvermaal. be-

staar af en indre masse og et ydre belæg. der ser ud næsten som

forsølvning og mangler i enderne.
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No. 738-751 ere fmidne i 1871 i en af jord bestaaeiule haua;

paa LuGUget. Op dals prestegaard, dels i den sondre, dels i den

østre dei. I midten var en stensetning af 4 aflange stene, lagte i

en firkant af omtrent 2 alns udstrekning. og tæt udenfor denne

fandtes sverdet, medens perlen laa for sig selv høiere oppe i hau-

gen. Y. J.

752. Tveegget sverd af jern. klingen omtrent 30" lang. adskillig

bøiet og dreiet, indtil 2- bred med en bred fure; nedre hjalt er

over 5 langt, men kun 3"' tykt; øvre hjalt nogetbuet. har oven-

til en udvidelse. der erstatter den manglende knap. 3^2" mellem

hj alterne.

753. Tveegget sverd af jern; af klingen er 10" bevaret. henimod

2" bred. med meget bred fure; nedre hjalt næsten 5" langt. 6"'

tykt. Paa begge hjalter er der i en fure, langs den øvre og ue

dre kant ruudtomkring nedlagt en flad guldtraad. '/:'" bred; over

knappen gaar der 4 skråa furer, hvori der er nedlagt 2 flettede

metaltraade. Afstanden mellem hjalterne S'/^'".

754. Tveegget sverd af jern; af klingen er 15"- tilbage. over 2"

bred med en bred fare; 3'/."" mellem hjalterne, der danne

fra hinanden vendte buer; øvre hjalt ualmindeligt kort, lidt over

2^'. og o"" tykt. Ingen knap.

755. Sigd af jern med en 2" lang fal. dannet ved en sainmenbøining

af det udvidede blad. med et nagiehul; bladet er 8" langt efter

ryggen, men lidt afbrudt i odden, temmelig sterkt og nogenlunde

jevnt krummet, har neppe været mere end 7"' bredt.

No 752—755 ore alle indbragte som fundne i Opdal udeii

nærmere angivelse af findested. Y. J.

756. Sabel med kurvefeste; klingen er 31" laug. 1^" bred med bred

fure, krumningen svag; tangen 4'/.'- lang. knappen mangler; fe-

stet kar en plade over haanden og en til begge sider udgaaende

parerstang. Den skal være funden i jorden ved Rise i Opdal.
757. En liden neiet jernstim. funden i en haug paa Luenget, Op-

dal s prestegaard

758. Tveegget p i 1 e o d afjern med tange, næsten 6" lang. hvoraf der paa,

bladets knap kommer 2'/^", '/2" bred. Funden paa Eysteinsvoll i

Kvikne. Y. J. (?).

759. Tveegget spydod af jern; af bladet, der har været næsten fladt.

er kun 4" tilbage. meget forrustet; af falen, der forenes med bla-

det ved en lang staag. 8". Den er sterkt krummet, maaske ved

optagningen. Fuuden ved pløining over en haug i NV for nordre

Kvenil i Tilder. Y. J.

760. Tveegget pileod af jern, 4" lang. største bredde 11"', næsten

flad; tangen, der gaar jevnt over i bladet, kan neppe regnes for

mere end 1". Funden ved Verkssetrene paaDovrefjeld. Ki-

meligvis fra middelalderen.

761. Ringspende af bronce; ringen er oval. 2" og27'2" i ydre tver-

maal af en rund. 2—8"' tyk stang med en kugleruud knap ved

hver ende og udenfor disse igjen en kort forlængelse af stangen.

Af væsentlig samme form er naalens hoved, hvorigjennem ringen
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g-aar i et meget riDunieligt hul ; tVa hullets overkant gaar en kløft

helt op til naalens ende. Hele uaalen er 3'/,' lang. nedentil pi-

leforniet. Fra Thjødling ved Larvik. Y. J.

762. X og el af jern. 4'//' lang. ringen 2" og 2'/." i tvermaal. pihen

5'"' t^-k; skjegget, l'/^" bredt og heit. har nedentil 2 dybe hak

med en indvigning i en ret vinkel mod piben. oventil 2 grunde

hak. Skal have tilhørt Borgunds gamle kirke i Lærdal.

763. Brudstylvke af bladet af en pileod af kvarts. 2" 2'" langt, ri-

meligvis ikke over halvpar t-en a f den opriudelige længde. da

bredden er størst. 7'/,'" ved bruddet: lidt over 2'" tyk ved brud-

det, noget tykkere nær ved odden. Fint huggen. Funden ikke

langt fra Heimnes kirke i Helgeland.
764. Pileod af jern. 3" lang. deraf tangen kun lidt over '/," med lev-

ninger af træet; bladet, næsten fladt. har sin største bredde. 10 ". 2"

fra oddeu. Den er lidt skjev. Funden i en havs paa Kalv-

skindet i Throndhjem.
765. øxe af grøusten, 6" hoi, vel 1/^" bred over eggen, der er temme-

lig sterkt konvex ; skafthuUet er lidt ovenfor midten og 10—11'" vidt.

Denndvides i tykkelse paa begge sider af hullet, saa at der gaar en

ryg tvert over begge sider lai'gs hullet, og er der 1" 10'" tyk: bredden,

maalt igjennem hullet, er den samme. Hammerens flade. afrundet fir-

kantet, omtrent Vi tvermaal. Den ene smalside er omtrent retlinjet.

den anden temmelig krum. idet den skraaner ind fra hullet til ham-

meren. Funden paa f sti i Stjørdalen ved groftegravning sam-

men med en hjerneskal, som af finderc:n blev kastet bort.

76't. Kile oi en graa stenart. temmelig blød med haardere tyter.

8/+- lang. 2'/^-- bred efter eggen, der er lidt krum, en smule

bredere paa midten hvorpaa den smalner af til l/i" ved enden,

der er afstumpet. Tykkelsen er paa midten knap 1'//'. Kan-

terne er afrundede. Fra Gjeltun i Brunlanes.
767. Kile af graa sten. næsten 7" lang og 1'/;" bred i eggen, der

er sterkt krum. men ujevnt, idet den skraaner sterkere mod kan-

terne paa den ene side end paa den anden. Paa den ene bredside

er den temmelig flad især ved eggen, paa den anden afr •!'"'l:t li;:v

til eggen. Forsaavidt den har været brugt som kniv, syiios den

bestemt for den venstre haand. i hvilken den ogsaa ligger bedre.

Bredden er paa midten l/^'". tykkelsen lidt ovenfor midten 1'//'-

Den øvre ende er afstumpet. Den nederste del er slibt paa begge

sider. Fra Sande her ed.

768. Øxe af graa sten med skafthul. 4"' høi ; skafthuUet. 1"" i tver-

maal. staar lige paa midten, hvor tykkelsen er 2\ der kun afta-

ger lidt mod hammeren: den tyndes derfor sterkt mod eggen, men

lidt skjevt, saa at denne ligger lidt tilside for perpendikulæren

gjennem hullet. Bredden over eggen, der er svagt og lidt ujevnt

krummet, er 1%" og aftager jevnt mod hammeren, hvor den er

V^'. Eggen er sleben: hullet er boret ind over I'" fra den ene

side og kun nogle linjer fra den anden. Hammerfladen er lidt af-

rundet. Fra Arnestad i Nes paa Romerike.
769. Øxe af graa sten med skafthul, ikke fuldt 5' høi: s-kafthullet.
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l"" i tvermaal. staar lirlt ovenfor midten: tykkelsen ved skafthullet

er over 2%"". Største bredde lidt ovenfor eggen, der har været

temmelig- sterkt krummet, men er meget medtagim. er 2". Den

ene tverside er flad og retlinjet. den anden afrundet. Eggen er

sleben; hullet er boret lidt længere ind fra den ene side end fra

den anden. Hammeren ujevnt affladet. Fra He li sogn i Spy-

deberg.

770. Øxe af graasort sten (et slags sandsten). udmevket smukt arbei-

det. 7" høi: skafthullet er !• i tvermaal. og dets overkant l^l\"

nedenfor hammeren. Største tykkelse ved hammeren næsten 2' '.,"

hvorfra den tyndes jevnt indtil 1-' ovenfor eggen og derpaa skar-

pere. Bredden er ved eggen, som kun er svagt buet. 2" og til-

tager mod hammeren til 2^4"; hammeren er lidt afrundet. Den
ene tverside er ganske flad. den anden har en svag ryg efter

midten; bredsiderne ere ubetydeligt rimdede. Alle sideflader ere

Unt slebne. hullet meget jevnt boret. Fra Ski sogn. Kraakstad pdg.

771. Øxe af graa sten; dens nuværende høide er 2[^\ men den er

bleven meget afslidt ved. at finderen i længere tid har brugt den

som hammer, og eggen, som nu er ganske afrundet. skal oprinde-

lig have været skarp. Skafthullet er paa den ene side en knap

tomme, paa den anden 9""
i tvermaal. og dets overkant T' neden-

for hammerfladen. Tykkelsen ovenfor hullet l''lj", bredden, maalt

gjennem hullet, den samme, oventil og nedentil en smule mindre.

Om den har været slibt. kan ei nu afgjøres. Fanden for 20 aar

siden paa pladsen Tangen paa vestspidsen^af Ham erø en i Aasen,
nede ved vandkant en.

772. Kalk af messing, 6"' høi; bægeret er ganske glat. dets aabning
4'" i tvermaal. Paa fodens midte er en udvidelse. paa hvilken der

i sterkt fremstaaende rammer er indfattet 6 rnnde sølvplader. hvoraf

den ene er falden ud. med et undei-lag af en graa lakmasse: paa

enhver af dem læses et af bogstaverne i ordet ihecu(c) i ophøi-

ede minuscler. Mellem hver af disse plader er en kugle af mes-

sing, ved striber inddelt i smaa kvadrater. Paa fodpladen sees i

haut relief et kruciiix med frelserens ben overkors ved fodbladene

og ovenover i.n. r. Nedenunder læses i gothiserede majuscler i 2

linjer: Ecclesie Laghatuna og: Munns tibi gratum sit

presentatu Michael. Under bund.:i er et lidet gjemme.

773. Disk af messing. I midten sees et lam. af hvis bryst der strøm-

me.i en blodstraale ned i et bæger; ved siden en fane med et kors.

Paa kanten læses i gothiserede majuscler: Pa ne salutari nos

det Cristus saciari. Forresten prydet dels med overskjærende

kredse, dels med smaa runde fordybninger.

No. 772—773 have oprindelig tilhørt Logtu kirke paa Frosten.

men ere siden blevne bragte i det nu nidrevne L kapel i Aasen.

De kunne antages at være fra omkring 1400.

774. 2 ovale skaalformede spender mel enkelt plade af bronce.

Forsiringerue ere de almindelige med 2 af opliøicde baand dannede

firkanter og stifter, paa hvilke der har staaet knapper. Den ene

er adskilligt beskadiget og forbuklet. Et stykke af jernnaalen er
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bevaret med et stj^kke af en snor af saminenviklet tei. Den anden

er lirudt i 2 stykker. Indeni er der levnet stykker af temmelig

tint været uldtøi. og om naalespidsens skede er der slynget en

tfiior af sanimeuf^noet toi. Dette synes at vise. at spenderne have

været bestemte til at sammenholde hemper paa klædningen. Over

aabningen ligger et lag næver. der har formet sig efter hulningen

og tildels er klæbet fast til teiet. Paa ndsiden er der fastklæbet

smaa stykker af fint lintøi.

775. En beskadiget skjoldbule af jern med ualmindelig svag krum-

ning. Xogen horizontal kant tindes ikke. og det synes næsten.

som om der ingen saadan har været, idet der i kanten af den bn-

ede del tindes et halvt nagiehul. hvori der ved optagningen sad en

nagl af form som en klinknagi. eu knap halv tomme mellem ho-

vederne.

776. Et lidet stykke af et buet beslag af jern med 2 nagiehul og en

nagl. der ikke er længere end stykkets tyldvelse. maaske af skjold-

beslaget.

777. Bidselring af jern. 2'/." i ydre tvermaal. af en temmelig spæd

stang; en bøile af jern. der rimeligvis liar bert til rembeslaget.

hænger ved.

778. En plade af jern. vel 2" lang. '/-" bred. som ender i en tibage-

bøiet krog. i hvilken der sidder et stykke af en hempe af jern;

maaske af et bidselbeslag.

779. 2 brudstykker af en sa x. der danner størstedelen af boilen og den

ene sidestang indtil kniven.

780. En prydelse af jern i form af et liggende kors. der maalt efter

de læugste arme er 2V+". efter de andre noget kortere. Paa en-

den af de to længste arme er der indfattet en rund messingplade.

b" i tvermaal. Har vistnok hørt til beslaget paa et ridetoi-

maaske som pandesmykke. ligesom no. 72.3. med hvilket fi"t stem-

mer ganske overens, naar undtages . at dette ikke har messing-

pladerne.

781. Brudstj^kke af en tveegget spydod af jern, meget forrustet:

bladet har været temmelig bredt, mindst 2--
: odden er faWen nf

.Selve falen er borte, men et temmelig langt rundt skait <] r luir

forbundet den med bladet er tilbage.

782. Brudstykke rimeligvis af en anden lignende spydod af jern.

783. Kniv af jern; bladet er 2" langt og indtil I'" bredt, tangen 2 y^j"

lang. %• bred; eggen er retlinjet og kim bakken krummet.

78-t. Tangen og odden af en anden liden kniv af jern. saa forrastet. at

det ikke kan afgjøres. paa hvilken side eggen har været.

78-5. Endel klinknagler, hele og i brudstykker.

786. Nogle ubestemmolige jernstykker, hvoriblandt synes at

kunne være skjegget og en del af axen af en no gel.

Xo. 774—786 ere fundne 1871 i en af jord og sten bestaaende

haug paa østre Huseby i Aasen. Y. J.

787. Xaal af bronce. meget medtagen af ir. nu o"' lang. fra 1— IVs'"

tyk. har øverst en lide)i laiop og %'' nedenfor et hul: den har

saaledes antagelig været en ringnaal.
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788. Et i begge ender afbrudt stykke jern. formet som en krog;

maaske af et sidebeslag paa et bidsel af form som no. 778.

Xo. 787—788 ere fundue i en lignende haug paa østre Huse-
by i Aatsen uæiTed den loregaaeude. Y. J.

789. Stykke af en Men firesidet hein. funden i eu haug paa ostre

Huseby i Aasen. Y. J.

790. Forskjellige stykker, der rimeligris alle hore til et beslag paa

et ridetøi. 1. Eu kvadratisk jernplade. lo"" i tvermaal. med en

paaiagt bronceplade. tilsammeu ikke T' tykke: ved firkantede

indsnidt i alle siderne dannes mindre fii'kanter i lijørnerne : i hvert

af disse er et uaglhiil og et større i midten af den hele plade. 2.

En lignende plade af samme størrelse, men med meget smalere

indsaidt paa siderne. som ende i naglhul ; ogsaa paa denne er der

hul i hjøruerne. men intet i midten: i et hul sidder en jernnagl

uden hoved. 6"" lang. 3. Et stykke iigeledes dannet af eu jern-

plade og en bronceplade af samme tykkelse, meu i form af et tri-

angel, hver side 15""' lang: i hvert hjørne er et naglelml. og i to

sidder en jernnagl med et stort hoved og nitplade paa deu auden

side. som kun kan have været bestemt til at sammenholde de to pla-

der; fra den ene ende udgaar begyndelsen til en jernstang, der

maaske har dannet en krog. i. Et iiar atlirudte plader af samme

sammensetning, der have havt samme bredde soin 1 og 2: nogle

lignende nagler med store hoveder og nitplader sidde i: i et hjørne

ere begge plader adskilte ved et kilefonnet mellemstykke. som det

synes, af jern. 5. Et stykke af en plade af jern med en derfra

udgaaende krog. 6. Stykker af plader af jern og ubestemmelige

brudstykker. 7. Endel knapper af jern belagte med runde pla-

der af bronce. 6'"'
i tvermaal: den under dem nedgaaende stift

er i den anden ende forsynet med en nitplade: iuellemrummet er

omtrent I"', de have vel derfor staaet paa enlæden^em. Af disse

blev ialt op.^amlet 34. men endel mangle broncepladen og nogle

andre stiften. 8. Stykker af en flad meget t\nid ring af jern.

16' •
i indre tvermaal: synes at være for tynd til at være en bid-

selring. 9. Et større stykke jern. meget fomistet. tildels be-

lagt med bronceplader.

791. Perle af hvid. porcelænagtig sten med rade flammer, man-

gesidet. '/; og o" i tvermaal. med _t smalt hal.

Xo. 790—791 ere fundue i en hang paa vestre Huseby i

Aasen i sommeren 1871. Sagenie under no. 790 bleve fimdue i

en rand indover haugen af over 1 alns længde. Y. J.

792. Et par afbrukne beslags tykker afjern og nogle klinknag-

ler. fuudne i en tæt ved den foregaaende liggende haug paa vestre

Huseby, hvor der ved en tidligere gravning skal være fundet en

skaalformet gjenstand af bronc3 af vidde som en skjoldbule med 2

broncestænger over aabningen (?). Y. J.

893. En kniv til en linkiarare (?) afjern. 6 • iang. 7 •• bred. med en

stump af en opgaaende snoet tange i begge ender. Fundet i en

gravhaug paa vestre Huseby i Aasen.
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De gravninger paa Huseby, livorvecl disse fund fremkom, ville

blive nærmere beskrevne i Aarsb. 1871.

794. En senkesten af en graa steuart. oval ruml. 2''f^- lang. om-

trent 2"-
i tvermaal. med en bred meget grund fure tvert over

midten. INIeget jevn og regelmessig formet. Funden paa pladsen

Steinssvedjan paa nordsiden af Hoklingvandet i Aasen
ved optagelse af nyland nede ved våndet.

795. 2 brudstykker af et tveegget sverd af jern. nemlig tangen med
12''' af klingen og et 5" langt odstykke; klingen er øverst 2""

bred. og d-r, hvor den begjnider at skraane skarpt mod odden.

IV2' og hnr 2 temmelig smale furer efter midten. En kort smal

stump af klingen gaar op i en kløft af tangen, der er klinket

sammen omkring den med en jernnagl og ogsaa paa midten

bar en tvert igjennem gaaende nagl. Tangen er flad. 4'/^" lang.

men maaske lidt afbrudt, og nederst 10" •• bred. Der findes nogle

smaa levninger af slirens træ, og til skjoldliaaudtr.get er fastrustet

dopskoen af jern. der er halvmaaneforn:et med en opstaaende

spids paa midten, foruden de to paa sidernc. og oventil 2" bred:

den har 2 tvert igjennem den gaaende jern>tifte. der have fast-

holdt sliren.

796. Tveegget spydod af jern med fal; bladet er 47^'" langt, paa

det bredeste 1%'" og smalner mod odden i svagt indbuede linjer;

efter midten en temmelig sterkt ophøiet. skarp ryg: falen er 3"

lang. med en jernnagl, oventil 9'" i tvermaal.

797. Skjoldbule af jern. 374'" i indre tveriiaal nedentil. Siderne

gaa førstpiui. I" lidt udåd og skraaner derpaa skarpt og uden run-

ding mod midten, hvorfia der gaar op en afbrudt pig. over ^f,"

tyk og nu l','.V' høi. Randen er 9'" bred og har 2 par naglehul

ligeoverfor liinanden; en isiddende nagl. der synes at være hel. er

9" lang under hovedet. Bulen har paa den ene side en skjodning

fra midten af, idet det ene stykke er lagt lidt over det andet (jfr.

Vimose V, 2). Piggen synes at være gjort af det samme stykke

som bulen.

798. Beslag paa skjoldets haandtag af jern. 7"" langt, ender i

trekantede plader med en nagl i det inderste hjorne. Den hule

del er 3'/."' lang. dyb og '/u^' bred. Paa udsiden er sverdets dop

sko fastrustet og paa den nogle ben.

No. 795—798 ere fnndne sommeren 1871 i en af sten dannet

haug paaGravraak i Melhus, i nord for den rekke hauge, hvor-

fra de tidligere fund fra yngre jernalder ere komne. Haugen er

endnu ikke udgraven til bunden. Æ. J.

799. Tveegget sverd af jern^ klingen er 24-2G' lang, da det ei

bestemt kan afgjøres, hvor langt den gaar ned i dopskoen. oventil

2' bred. ved dojjskoen l'/4"'. sliren fraregnet. Dcu er fordetmeste

bedekket med fastrustet træ af sliren. Odden ga:u' ned i en stor

kredsrund, ganske tynd dopsko. dannet af 2 l>ronceplader. der

sammenholdes af 5 broncenagler i kanterne ; lanu.. randen er en

fals af en ombøiet bronceplade, hvis kanter gaa ind under de store

plader. Tvermaalet er 4\ Den er saaledes i alt væsenligt b'g



82

Nydam IX, 45, med hvilken den ogsaa stemmer overens i de 2

baand af kredsformede striber, kun at striberne ere flere og tæt-

tere; i midten er den paa den ene side prydet med en lideu sølv-

knap. Tangen er?" lang, bedekket med en tynd rest af træ; men
deraf er 1V4"' øverst og 2\'V- nederst tverved, medens det midtre

stykke er belagt med langved; dette har derfor været det egent-

lige haandtag. medens der ovenfor og nedenfor har været en videre

knap af træ. rimeligvis omtrent som Vimose VI, 20 eller 22.

Øverst er der en liden knap af bronce.

800. Slirebeslag af tynd bronce, firkantet, 2' bredt, den ophøiede

del er 2" lang og altsaa kvadratisk, og den lavere rand foroven

og forneden 5"" bred. Mellemrummet mellem sliren og beslagets

midtre del har været 3''-\ Midtstykket er prydet med en lideu

knap i midten og 4 ellipser dannede af tætte striber, hvis ender

støde mod midten og pladens hjørner. De lavere rande ere prydede

med et udpresset perlebaand langs kanten. Det har været heftet

til sliren ved 2 broncenagler ved siden af hiuandcn i hvert hjørne.

Under beslaget fandtes der ved optagelsen suiaa stj^kker læder.

801. Skjoldbule af jern. o/^' i indre tvermaal iaabningen; siderne

gaa først paa //' lidt udåd og skraane derpaa skarpt sammen
mod midten, der er spids, men uden pig. Randen er 14'"" bred

og helder teniinelig nedad, hvorfor skjoldet maa have havt en sterk

krumning: kanterne ere omgivne af en fals af en ombøiet smal

bronceplade. Der synes at have været 4 nagler.

802. Brudritykker af beslaget paa skjoldets haandtag af jern;

ender i trekanter, hvoraf den ene mangler. Den hule del er 2%\
lang og ikke meget dyb.

803. Tveegget spy dod af jern, meget medtageu af rast. Falen, hvori

eudnu stumpei' af træskaftet sidder, er 4'/2"" lang og omtrent 1'/+"

i tvermaal for enden. Bladet udvider sig sterkt fra falen og har

nederst været 2'j+" bredt, men den ene side er atrustet. Langs

midten gaar en endna 5"" hoi ryg. der oprindelig vel har været

holere, som stiger næsten lodret op fra bladet. Et i nærheden

fundet forrustet brudstykke er rimeligvis den aflirudte od, og bla-

det har da mindst været 9' langt.

804. Spydod med gjenhager af jern. Længden f1 1 hagernes odder

til odden er 3;/^"'. Falen, som er meget formatet og afbrukket

paa midten, har i enden en jernnagl. Hele længden har været

henimod 11"".

805. Spir air ing af guid i Vf, omgang, vægtig l^s kvintin, omtrent

23 kar. Vidden er som en mindre fingerrings • stangen ujevnt

rund, \j',— 'l_^-'- tyk, viser merke efter hugning i begge ender.

808. Sigdblad af jern; bladet er. maalt efter bakker, o' langt, iniel-

lem begge ender 4"", og med undtagelse af odden jevnt I"" bredt;

tangen, henimod 2 lang, gaar sterkt nedad og har paa enden en

liden bøining til siden til at feste ind i træskaftet.

807. Kniv af jern med skaft af træ; bladet er nederst 9'" bredt, smal-

ner sterkere mod odden paa egsiden; den øverste rand af bladet

er 1-- tyk, • rre nedre del er ganske tynd Tangen er
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ikke dannet ved en iudsmahiing'. men ved en snoning af bladet og
2'/j'' lang. Skaftet er adskillig medtaget og enden bortraadnet.

808. Brudst5^kke af en kam af ben, nemlig et stykke af den ene side

med afbrukne tinder. Overstj^kket har været omtrent halvmaane-

formet. Stykket har 3 naglehul og i det ene sidder en bronce-

nagl. der ,-;taar vel I""' frem paa dene side.

809. Halvparten af en perle af hvidt. ngjennemsigtigt glas. 6—7"''-
i

tvermaal. Tvert over den er en zigzagformet fordybet linje med
en indlagt sort masse.

810. Et stykke udskaaret ben af form som et stykke af de lave.

paa den ene side konvexe. paa den anden side flade spillebrikker

;

prydet med J: smaa iudridsede cirkler med et punkt i midten.

811. Et lignende briidstykke. som af midten af en lignende brikke; det

har dog ei været af den samme brikke, da ringens her staa meget

tættere.

812. Et lidet stykke ben. der er afglattet paa enden og der prj'det med
en lignende ring. som paa de foregaaende ; det er for langt til at

have været af en lignende brikke

813. Et endestykke af et af de flade som skeskaftor furmede ben. [f/-

bredt: det har paa begge sider 2 striber laugs overkanten og 1

langs sidekanterne, og paa den ene side ned efter midten 2 rekker

prikker.

814. Dele af et uienneskeligt skeiet, størstedelen af hjtrneskallen. u.w

imidlertid ev bleveu udboiet ved en nedfaldende sten. og de tyl:-

kere dele af pibebenene.

815. Et kjæveb :*n, rimeligvis af et dyr. fnndet ved ligets fodder.

Xo. 799—815 ere fnndne i en større hang paa øvre Dale i m
i Spar buen, en 500 skridt fra den haug. hvori der i 1867 gjor-

des et rigt fund fra mellemjermilderen (Aarsb. 18'o7). Xo. 799 -

804 samt 814 -—15 blev fundne i et gravkammer i haugeris midte

805 under kammerets nrar ved fodenden. 806 i den nordøstre kant

af haugen 807—8 i den vestre del. 809 og 810-13 i den syd-

ø-stre del. de sidste sammen med en større samling biendte ben

og have været brendte ligesom disse. Æ. J.

816. Nogle smaa brudstykker af en kam af ben; overstykket har været

halvniaanefonnet eller trekantet.

817. Brudstykke af et fladt. skaftformet stykke l)en. T' langt, 3—4'"

bredt, prydet paa den ene side med en stribe langs hver kant

;

kanterne ere afglattede.

818. Et noget lignende stykke, I'/.-' langt, 1'/.— 5-' bredt, prydet

paa den ene side med en stribe langs kanterne, paa den anden med
skråa linjer efter længden, der overskjære hverandre; kanterne

glatte.

819. Xogle stykker af et fladt, skaftformet styk]:e beu. hvis bredde

har været m?get større end de foregaaendes. Paa den ene side er

der langs overkanten 2 striber, langs sidekanterne 1 og paa mid-

ten 2 haivcirkler stillede sammen som et liggende S med prikker

i deres aabninger og en linje udgaaende fra deres bagside opad og
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nedad og endende i en prik; paa den anden side 2 striber langs

sidekanterne.

820. Et lidet stykke fladt ben med simpelt afgdattede sider, men paa

den ene ende pr^^det med cirkler om et centrum ; enden er saa

smal. at kan det midterste af cirklerue har faaet plads.

821. Brudstykker af et. som det synes, halvmaaneformet stykke ben,

dog ei af en kam. prydet med rette striber, bneformede striber:

dannede af sammenstillede halvcirkler.hvis foran aabningerne staaende

centrer ere forbnndne ved en ret linje, og i mellemrnmmene med
cirkler om centrer; paa et sted overskjære 2 cirkler hinanden . idet

den enes centrum er anbragt i den andens periferi.

No. 816—821 ere fundne i en gravhaug paa Taneim i Spar-

bu en sammen med de øvrige brendte ben. hvorfra de kun ved af-

pudsning kunde skjelnes.

822. Et som en naal tildannet ribben. 5'//' langt, i den tykke ende

3^!2"' bredt; det er i denne ende brudt af: 9"'' nedenfor denne er

der et temmelig stort aflangt hul. og ovenfor og nedenfor dette

paa begge sider 2 tverlinier. I den anden ende er det tilspidset.

Har omtrent benets naturlige krumning.

823. Flere brudstylcker af et større fladt skaftformet ben. som sy-

nes at have været indtil 9"" bredt i den brede ende, prydet med

2 tættere striber langs kanterne paa den ene side og med 2

striber med større mellemrum paa den anden: i midten

sees tverbaand af sammenstillede halvcirkler med centrer foran

aabningerne og linjer endende i prikker udgaaende opad og nedad

(jfr. no. 819); imellem hver saadan gruppe af ornamenter har der

været et tverbaand af 2 rette linjer.

824. Halvdelen af en meget forbrendt brikke (V) af ben. dannet af en

ledende, der har været omtrent flad paa den ene side. uregelmæs-

sig kouvex paa den anden med ringe ompunkter i kanterne. Igjen-

nem midten er der et stort hul. Den synes heller ikke at have

været regelmæssig rund.

825. Brudstykker af flere (miiulst 3) kamme af ben med halvmaane-

fonnede eller trekantede overstykker. prydede med streger langs

kanterne og tildels med hul.

826. Et stykke fladt ben, der har prydelser af 2 og 2 halvcirkler vendta

fra hinanden med punkter foran aabningerne.

827. Et stykke af en brikke af ben. paa den konvexe overside prj'det

langs kanten med halvcirkler med punkter foran aabningerne.

828. 3 brudstykker af et skaftformet stykke fladt ben. prydet langs

kanterne med en rekke til samme side vendende, sammeustødende

halvcirkler. hvis centrer ere forbundne ved en ret linje, og ned-

efter midten med en rekke cirkler med større melLnnriim. forbundne

ved en ret linje.

Xo. 822-828 ere fiindue i en haug paaaOppvim i.Sparbuen:

822—826 laa sammen med andre brendte ben i en overmaade tynd

lerurne, der var omtrent opløst. i midten af haugen. 827—828 fand-

tes blandt en anden samling brendte ben lost i jorden i dens nordvestre

del. De kunde kun efter nøiagtig afpudsning skjelnes fra de andre ben.
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829. Brudstykker af en urue af br endt ler med bug og indsmalnende

ora halsen; den er om halsen prvdet med en rundt omkring o-aa-

eude rekke af dobbelte concentriske ringe uden betegnet centrum
og nedenunder deime med et par furer.

830. Et stykke af et, som det sjTies, cylinderformet ben. 'f_^• høit.

der har været afglattet i begge ender og pa a den ene ligesom i)aa

siderne prydet med cirkler om en prik.

831. Et st3'kke af et fladt .smalt ben med striber langs kanterne og med
en cirkel. der pan et lidet stykke er aaben og fortsat i udadvendte

halvcirkler.

832. Xogle brudstykker af skaftformede flade ben med striber langs

kanterne og tildels prydede med halvcirkler.

Xo. 829—832 ere fundue i en anden gravhaug paa Oppeim.
833. 2 endestykker af et smalt fladt stykke ben. 4'-- bredt, tilsammen

2'f^- lange, men det kan sees. at der ialfald mangler ^f..-' imel-

lem dem; 2 striber lang.s hver sidekant og 1 etter midten, ogimel-

lem denue og den ene kant er der paa 2 steder 3 halvcirkler med
centrer. stillede sammen efter stykkets længde med aabningerne

til forskjellige sider, og fra den øverste og nederste udgaar en ret

linje. I begge ender er der en lideu jernnagl og et naglehul paa

et andet sted. Det har vel derfor været et beslag.

834. Et lidet brudstykke af overstykket af en kam af ben med naglehul.

835. En ledende af et b^n ud<kaar<'t med rundt om siderne gaaende

streger.

836. Et lidet fladt, smalt stj-kke bronce. rimeligvis af et beslag.

Xo. 833—836 ei-e fundne i den ene kant af en gravhaug paa

Voreim i Sparbucn. i hvis anden kant der fandtes en begra-

velse fra yngre jernalder. Æ. J.

837. Xogle klinknaglor og et forrustet brudstykke af, som det synes,

en kniv af jern.

838. Flere stykker af eu firesidet hein.

Xo. 837—838 ere fundnf' i en anden kfiut af den samme haug

paa Voreim. Y. .T.

839. Størstedelen af et halvraaaneformet overstykke af en kara af ben.

prydet paa begge sider langs oveiTamlen med en rekke sammen-

stillede buer. hvis centrer ere forbundne ved en ret linje, og oven-

over tinderne med en lignende rad med endnu en ret linje imder.

840. Et lidet fladt skaftforiuet stykke ben. paa den ene side prydet med
striber og 2 tveitover paa skråa staaende halvcirkler med aabnin-

gerne til forskjellige sider, paa deix anden side blot med striber.

841. Brikke af ben. flad paa den ene side. konves paa den anden.

1" i tvermaal, 3"" høi, med et bredt hul gjennem midten, dannet

af ledhovedet af et ben. Hist og hev er dev ftiovt nogle skaar i den.

842. Halvdelen af en lignende mindre brikke af on sortbrun masse.

Xogle brudstykker af en meget tynd lemme, livoraf kun lidet

fandtes bevaret: som det sjTies, uden ornamenter.

Xo. 839—842 ere fundne i en anden haug paa Voreim i

Sp ar buen. Æ. J.

843. Xogle brudstykker af en kam af ben, der har halvraaaneformet
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overstykke. prydet langs overrandeu paa begge sider med opad

vendende men ikke sammenhængende halvcirkler. hvis oentrer ere

forbundne ved en stribe.

844. Et fladt stykke ben med samme ornament.

845. Xogle flade stykker ben, prydet med hele cirkler om centrer.

846. Xogle kuogleformede stykker ben. der ikke synes at knnne have

dannet nogeu bestemt gjenstand, prydede med cirkler ora dybe hul

og saadanne hnl uden cirkler.

847. Et lidet brudstykke af en anden kam af ben.

No. 843—847 ere fimdue i en haug paa Stevra i Sparbu en

sammen med de øvrige breudte bei^, 843—845 og 846—847 i 2 for-

skjellige samlinger. Æ. J.

848. En haandkvernsteu af en skiferagtig stenart uden tyter, om-

trent '/vi aln i tvermaal ogl^A''tyk; foruden det større hul i mid-

ten et mindre henimod kanten til haandtaget. Funden i randen af

en haug paa Vor eim i Sparbuen i udmarkeu, hvor dor neppe

nogensinde har været dyrket, omtrent '/o aln nede i jorden.

De gravninger i Sparbuen. hvor\'ed alle disse fund ere gjorte.

ville blive beskrevne i Aarsb. 1871.

849. Et øxeblad af jern, afbrudt nedenfor skafthnllet; har neppe væ-

ret mere end 2'/^" bredt over eggen, udvider sig sterkere paa deu

ene side, men paa begge sider jevnt ligetil eggen uden nogen

grendse mellem halsen og bladet. Funden i en mest af sten dan-

net haug i det nstlige af den store samling paa Skeid i

Sparbuen.
850. En cylinder «f bronce. dannet af en sammenbøiet tynd plade

uden sammenføining af de sammenstødemle kanter, nu 2'/^"" lajig.

3—B'"'
i tvermaal.

851. Et stj^cke af en firesidet hein af grov stenart.

852. En samling klinknagler.

Nv. 860—8.52 ere fundne tilligemed en hestetand i en mest af

sand dannet haug. nær den foregaaende. paa Skeid i Spar-

buen. Y. J.

853. Øxeblad af jern, 6" heit, vel 2" bredt over eggen, 1'' under

skaftliullet og udvider sig aldeles jevnt i rette linjer. SkafthuUet

er 1'" høit og meget smalt; sidefladerue udvides i spidser. Det

hele meget tyndt. Rimeligvis fra middelalderen. Fundet i jorden

paa Stenviksholmen i Stj ør dalen ved festningsmurene.

854. En bismer at jern med et stort lod af sten. ^4 '^lii lang. Igjen-

nem den øvre ende gaar der 3 jernstifter med omtrent 1 tommes

mellemrum, hvis ender ere forbundne vedjernplader; til den øverste

er krogeu befestet, til de 2 andre bæreringene, hver paa sin side.

Fra Nes paa Romerike.
855. En ganske lignende bismer af jern. 2 aln lang. men de 3 jern-

stifter have noget større mellemrum. Loddet har været et otte-

sidet stykke jern. men mangler. Fra Aasen. Frostens pgd.

De ere ikke blevne opveiede.

856. Eu gr a vs ten fra midddelaldereu. Den har paa den ene flade et

indhugget stort kors med Ijladornr. menter og langs den ene tver-



87

rand i majuscler inclskriften : Huilir. Eirikr. Skvr. Hialm. . .

Ordeue ere adskilte ved 3 prikker; det sidste kau ikke læses gan-

ske sikkert. Deu er fuuden i en kjelder i Ilen ved Tlirond-

hjem. Yed anvendelse til miirsten er der blevet afhugget noget

paa begge sider: saaledes har der vel foran staaet: Her.
857. Kors sp yd af jern. Bladet er omtrent 6" langt, l'/o'' bredt, fra

den stang, der forener bladet med falen, gaar der ud til den ene

side en stift, der bøies nedad, til deu anden et lidet oxeblad med
bogstaverue E B S H. Fal med isiddende stump af træskaftet.

Fra Helge mo i Horg.
858. Alterskab fra Vardø kirke. 3 udskaarue figurer : Maria kronet

lued barnet, der li.older en frugt (melon), til venstre en mandlig

figur med bart hoved, holdende en bog. den anden haaud aftrudt.

til lioire en kvindelig med sverd, støttende den anden haand til et

hjul (Catharina?). Paa dørenes indside fire malerier fremstillende:

Bebudelsen (med iudskrift i minuscler: Ave maria plena deus
tecum), Maria og Elisabeth, hyrdernes tilbedelse, de hellige 3

kongers tilbedelse. Paa dørenes udside : Ajulreas med det skråa

kors og en tilbedende figur i geistlig dragt med ordene i minusc-

ler: memento mei dum steteris in conspectu dei, og en

hclgeuiude (Catharina?) med et sønderbrudt hjul i den ene haand

og et sverd i den anden. Skabet er oi'neret med Tudorske buer:

malerierne ualmiudeligt flue.

Følgende oldsager forefindes i samlijigen udeu at være opferte i

katalogen, hvorfor de her ere opførte med nye numere med de op-

lysniuger. som have kunnet tilveiebringes om dem.

859. Tveegget spydod af jern. 14"" lang. deraf bladet 8" og vel 1"

bredt, uden ste]'k forlioiuiug eftcr midten: faleus ende I"" i

tvermaal.

860. Tveegget pileod af jevn. til hvis blad der ei' fastrustet et andet.

861. En splint af en firesidet hein.

No. 859—861 skulle være fundue i jorden ved G-rilstad i

St rinden i 1860. Y. .1.

862. 2 ovale skaalformede spender af biouco eller kubber over-

trukne med en mørkere politur, i"" lauge, over ^^J^' brede. De

have enkelt plade. men ere prydede med 6 dyrefigurer, med hoie

øren og omgribende hender, der staa uoget ud fra overfladen. hvor-

til de ere festede med stifter; de fire paa siderne vende hovederne

opad. de to ved enderne vende dem nedad. I midten er en drage-

figur. sammenslynget som en knap. i lignende arbeide. Ualminde-

lig fint og smukt arbeide.

PH3. 2 ovale skaalf or mede spender med dobbelt plade af bronce.

temmelig beskadigede. Overfladen ev delt i felter ved ram-

meforraede fordybninger, hvori der rimeligvis har ligget metaltraad:

paa .siderne er der flade forhoiniuger. firkautcde og trekantede. som

ere belagte med tynde solvplader.

864. 2 ovale skaalformede spender med enkelt plade af brouce.
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piTdede med 4 sterkt fremstaaende spidse knopper omki-ing en

femte bredere. Yise spor af eniail.

865. Eu rund spende med dobbelt plade af bronce. hvoraf den øverste

er gjennembrndt og prydet i samme cliarakter som de skaalfor-

mede, miderpladen er flad og- under belagt med tin eller bly. Den
har gjenge og skede til en jernnaaL men tillige paa den ene s-ide

en ring af en tyk broncetraad.

866. Over fladen af en oval skaalfoimet spende af bronce med 5 frem-

staaende gjemiembnidte knopper og fire runde rammer med nagle-

hnl igjennem: derhos er der rammeformede furer, der danne 2 fir-

kanter, hvilke have været fyldte med tredobbelt lagte tvimdne sølv-

traade, hvis ender ere suoede omki-ing hverandre paa undersiden.

867. 6 runde tin tallerkener, merkede Elisabeth Jiirgens 1668

og en ottekantet med 2 vaabenskjold. Skulle være fundne østen-

for Eøros.

868. Stykke af en gnr t bue af grotsteu fra Taut r a klosteiTuiu.

869. Pile od af jern. med bredt tA'ekløftet blad istedetfor spids; af

samme fonn som no. 116. Antages at være kommeu fra Eise i

Op dal. Y. J.

870. 3 tveeggede pileodder af jern med fladt blad.

871. Nogle klinknagler med ualmindelig store hoveder.

!No. 870—871 antages at hidrøre fra et fund i en langhaug paa

Mogsnes i S tjor da len. Y. J.

872. Overstykket af en kam af ben. halvmaaneformet. med en stribe

langs den øvre. 2 langs den nedre rand. Æ. J.

873. Skaftformet ben. over i" langt, fra 3—8'" bredt, afbrudt i den

smale ende : prydet med 2 striber langs overranden og med 1 langs

siderandene: i mellemrummet paa den ene side med 2 og 2 buer

med centrer. vendende fra hinanden og med enderne fortsatte i

korte rette linjer. Et andet stykke af samme art. 2" langt.

1-— 4"' bredt. atT)rudt i begge ender, prydet med lengdestriber paa

den ene side: den smale ende er uæsten rund. Æ. J.

874. 2 naale af bronce og et stykke af en tredie. uden hul eller ho-

veder, omtrent I"" i den tykke ende, hvor de ere fladt afskaame:

prydede med nogle baand af gTunde tverfurer.

875. Endel skiver af grøtsten og brendt ler med et hul i midten

(haandsneldehjul). Deraf en af sten. lidt afnmdet oventil,

prydet med smaa cirkler om centrer ovenpaa og paa siden og ne-

denunder med ringe, der ere concentriske med hullet, som utvivl-

somt hører til Æ. J.. og en anden, der er flad paa begge sider,

med striber. der gaa som radier fra hullet paa begge sider og stede

sammen paa kanten.

876. Nogle firesidede heine, hvoraf den ene er tykkere og afrundet i

den ene ende og der forsynet paa alle sider med nogle dybe længdefurer.

877. Et par runde skiver af brendt ler. hvoraf den ene er konvex

paa begge sider og ganske tynd i kanterne, den anden flad paa

den ene side . konvex paa den anden og dobbelt, idet den under-

liggende har en rund forhøining i midten, hvortil svarer en udhu-

ling- i den svre.
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Xo. 875 og 876 skulle være indkomne fra Tee i Romsdalen.
878. Kuivskaft af bronce eller messing. 3"" langt, med ophøiede

bladoniameuter. hvorimellem der sees et par fugle og dyrelioveder.

Rimeligvis fra middelalderen.

879. En pile od, 6'/;." lang, svagt opheiet efter sidernes midte. Y. J.

880. H a and t ag til et sverd med evre hjalt og kuap: meget forru-

f^tet. Y. J.

881. Haandtag til et sverd med ovre hjalt og knap; disse have væ-

ret helagte med en temmelig tyk bronceplade. og hvor denue

mangler, sees der i jernet tætte runde fordybninger. Af dette

exeraplar kau det tydelig sees. at bestemmelsen med disse saa ofte

forekommende fordybninger har været at tjene til feste for et over-

lag af nietal. Y. J.

882. 6 firesidede heine, rimeligvis fra forskjellige fund.

883. Øxeblad af jern. dU'.'' hoit. 3-- bredt i eggen. jeA^ut udvidet paa

begge sider. Y. J.

884. Øxeblad af jern. 6'/2 heit. 3" bredt i eggen, kun udvidet paa

den indre side. Tykkelsen tiltager uafbrudt ligefra eggen til ham-

meren, hvor den er Vf/'\ medens det ved hammeren k\iu er 9
"•

bredt. ' Y. J. (?)

885. Et Øxeblad af jern, atbrudt i skafthullet. S'/;" heit nedenfor

hullet. 4" bredt i eggen, udvides paa den ene side i en jevn bue.

paa den anden først i en bue og siden i en skråa linje; temmelig

tyndt. Af en gammel paaskrift kan læses navnet Berg. Y. J.

886. Et meget lidet øxeblad af jern. atbrudt i skafthullet. 2'r+"" beit

nedenfor hullet. 2" bredt i eggen. Y. .T.

887. Xedre hjalt til et sverd af jern. 4"' langt, med riflet metalbe-

læg. Y. J.

888. Ø'vi-e hjalt og kuappen til et sverd af jern. belag-t med flad-

hamret traad. paa den ene side af bronce. paa den anden af bronce

paa begge sider og af selv i midten. Disse 2 nuniere have ikke

hørt sammen. Y. J.

889. Nogle smaa brudstykker af en skjoldbule af jein. for smaa til

at den nærmere kan bestemmes.

890. En tveegget pileod med fal. meget forrustet.

891. Øvre hjalt og den runde knap til et sverd af jern med belæg af

bronce. Y. J.

892. Eu samling klinknagler.

893. Et meget stort laas af jern. Det er tæt prj-det med keglefor-

mede knapper af bronce med en knop af jem i toppen. Det har

øverst en klinke med haandtag. hvorpaa enkelte fremstaaeude rifler

ere belagte med metal. og nedentil en dreienøgel, som ikke kan

tåges ud. der virker paa en anden ijæder. Det kan derfor ikke

afstenges fra den side. som vender frem, hvorfor det enten maa

have været anbrag-t paa indsiden af en dør eller paa en kirkedør.

894. Krucifix. 21-- heit, 13-' bredt efter tverarmene. Det er gjort

af træ (egetræ?). som paa bagsiden er beslaaet med en jernplade.

paa sinalsidenie med tynde messingplader og paa forsiden med

cu over I'" tyk messingplade, som er heit overdækket med email
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med forsiringer (mest raiidinger) af hvid. red, grøn og gul farve_

Den korsfestede er fremstillet i halv opliøiet iigur af brouceret

messing med fødderne jevnsides, festede med hver sin nagl, med

et klæde over leuderne og med krone : liovedet helder lidt til siden,

men uden udtryk af lidelse : korsdelt glorie i gul og rod farve : bag fod-

bladene er der en firkant i lysere farve, der vel skal forestille et

fodstyke. iJ^edeuunder er der et brystbillede i email. og nederst

en halv opheiet figur af messing i en sid kappe og udekket hoved,

holdende en bog. Ved armenes ender er der 2 knæfigurer af

messing, den ene med bart hoved, den anden med hette, hol-

dende bøger. Ovenover den korsfestede i email I H S, og der-

ovenover er i messingen indridset en nedstrakt haand. Faa

jvorsets øvre del er et stykke af dækpladen afbrudt ; rimeligvis har

der ogsaa været anbragt en figur. Det hele arbeide er meget fint

og smukt. Det skal være kommet fra kapellet paa Øs tråa t paa

^h' landet. Fra den ældre middelalder. Omtr. lig W. 520.

895. Eu cmailleret tavle af messing indsat i en trætavle.: den er

S\f.." hoi. 4" bred. Emailleu har ganske samme charakter som

paa det foregaaende no. I midten kan man se at der har været

paafestet en siddendejkvindelig figur (Maria?) med opstrakt haand.

rimeligvis af messing, i basrelief : korsdelt glorie med rod og gul

farve. I hjørnerne ere fremstillede evangelisterues symbolske figu-

rer, nedentil oxe og leve. begge bevingede, oventil engel og ørn,

hovederue halv ophøiede, kroppene fremstillede ved ridser i metal-

let, som der ikke har email. Skal ogsaa være komnien fra Øs tr-

åa ts kapcl. Begge arbeider ere oiensynligt udgnaede fra sam-

me verksted og samtidige.

896. En tavle af messing, I"" tyk, 3" i kvadrat med et bueformigt

udspring oventil, hvorpaa er fremstillet Gud fader i skyerne: paa

hovedtavlen den dømmende Christus med sverd i den ene haand.

Figurerne ere fremstillede i svag ophøining. Oventil er der nogle

halv afslidte indskrifter. som det synes, med russiske bogstaver.

I fordybniugerne sees spor af email.

897. Fantastisk hoved med langt udstrakt tunge udskaaret i træ.

Har staaet under en bjelke i Mære kirke i Sparbuen.
898. Alter skab tra Ritsens kirke. I midten udskaaret i træ Ma-

ria kronet med baniet; de 2 andre rum have mistet sine figurer:

buerne over riimmene ere borte. Paa dørenes indside er fremstillet

en kvindelig figur med et taarn (Barbara V) og en anden med bi.

s])estav og monstrants (ClaraV): paa udsiden en kvindelig figur

med stav og bog. med mus lobende opad hendes klæder (Gertrud?)

og en anden med et lidet kors i heuderne og en drage ved føddenie

(Margareta?). Paa indsiden have figureru'^ samlet glorie, paa ud-

siden korte smaa straaler.

899. En egget sverd af jern. klingen kun 2V- lang. med lidt tilba-

gebøiet ryg, hjalterne danner fra hinanden vendende buer. 1". J.

pfXt. Tveegget sverd af jern. af klingen 18 • tilbage. næsten 2'//'

bred oventil, øvre hjalt erstattes ved en si/ir knap. Y. .7.

901. Brudstykke af et leblad af jern.
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902. Beslag paa et skjo Idhaandt ag' af jern: den hnle del er 4'/.'-

lang; i hvert af endestykkerne har der været 3 naglehul. hvoraf

der i 2 sidde nagler med halvkugleformede hoveder paa indsiden:

træet har været Tv tykt. Æ. J. (?)

903. Brudstykke af en tveegget spyd od af jern af yngre jernalder;*

form med fal og temmelig bredt blad.

9i}4. Tveegget spydod af jern med fal og mindst 2-- bredt, tykt

blad. Baade falen og bladet ere beskadigede.

905. En kors t ol fra Selbu kirke, meget simpelt arbeide.

I justitsraad Hammers samling, der opbevares for sig selv i

Videnskabernes selskab. fliules folgende oldsager:

1. En oxe af graa sten. 7'//- hoi, !%• bred i eggen, paa det brede-

ste 1%"\ den største tykkelse et stykke nedenfor hammeren er 2'f:^--.

Den er overalt afruudet ixden skarpe konter paa siderne og danner

en temmelig sterk bue i eggens ])lau. -T^*^^ ^'^i' i^^^ skafthul, men
sjiies at have været bestemt dertil, da den paa det tykkeste stykke-

\f. nedenfor hammeren, liar ligesoni en antydning til hullet i en rund

lidt ophøiet flade.

2. Et af de bøileformede redskaber nf jern. bestaaende af en 9"

lang fal med naglhnl i enden og en i dens nedre ende siddeude oval.

8'-' lang. 2'/o". bred ring. i hvilken der igjen hænger 3 ringe. 3"

lange og 4" brede. Lig no. 171.men den længste ring har ikke en

plade paa sin ene side; jfr. Aarsb. 1867. IV. 39.

3. Et redskab af jern. bestaaende af en 10'//-' lang fal med nagl i

enden; i denne hænger der ved hjælp af en rund ring, 2"' itvermaal.

en 4:%" laug krog: det yderste af dens opgaaende del er bredere og

fladere og har der nogle halv. Om denne sidste er det bemerket, at

den er funden i Grans sogn paa Hadeland, og no. 2 raaa være

funden sammen med den. Jfr. no. 172.

4 og 5. 2 skjoldbuler af jern, omtrent 4""
i tvermaal, den ene 2%'-

høi, jevnt afruudet, med en svagt indtrj^kt rand nedentil og 4 nagle-

hul med lige mellemrum i kanten ; den anden S" hoi med en iudtrykt

rand nedentil, ovenfor hvilken den igjen er buget ud, og 6 naglehul

i kanten, hvoraf 3. som ere mindre, staa tættere sammen paa den

ene side. Skulle være fundne i en haug i Gran paa Hadeland.
Y. J.

6. Øxeblad af jern. 6y^-' hoit. o'/+"' bredt i eggen, temmelig tykt.

?Æ. J. Funden i en haug i Gran.
7. Brudstykke af en kje del af bronce; randen er lidt udbrettet, og

et stykke nedenfor denne er en fare. frembragt ved indtrykniug. Fi-a

en haug i Gran.
8. Tveegget spydod af jern med fal. 12-' lang. hvoraf bladet 7'/j"

og indtil V" bredt. Fra en haug i Gran. Y. J.

9. Blad af et kors spyd af jern. lO"' langt; korset udgaar fra bladet

ved udtungning, ikke fra falen.

10. Beile af en spore af jern med et 4''' langt stykke af stangen.



11. En noget lignende med Y- " af stangen. Begge skulle være fra

Grans pgd. og skrive sig rimeligvis fra middelalderen.

12. En i)rimstav af træ, formet som et tykt sverd med haandtag.

13. En flad firesidet primstav med haaudtag.

14. Oval ringformet prim stav, 22"' lang, ilad og firesidet.

15. Oval ringformet primstav. IS" lang, flad og sexsidet. med indrid-

set: R. S. 1506.

16. Ske af bronce med rundt blad. 2^f^;' i tvermaal; skaftet er ret.

2'/4'' langt, 3—5-'- bredt, 2—3''"'
tykt, prydet med tverstreger og

streger i kors mellem dem paa den ene side, yderst en knap, delt

ved en dyb fure paa hver side.

17. Nogel af jern, 5'' lang, med en i bredden oval ring, i hvilken der

stikker frem en spids af axen: denne er meget tyk; skjegget smalt,

har paa forsiden 3 grunde hak, 2 ret indgaaende og det midterste

skraat nedgaaeude. Skeeu skal være funden i Grans sogn paa Ha-
deland i en haug sanimen med on nøgel. der maaske er den her

beskrevne.

18. Nøgel af jern, S^^' laug, ringen er ganske lav, men bred. dannet

af selve axen, hvis ende er snoet om under ringen; stangen er fire-

sidet,
2-'-'' tyk, bøiet paa midten i en ret vinkel i ringens og skjeg-

gets plan: skjegget er '/,'' bredt og heit, ved 2 dybe hak delt i 3

stifter, og axen er der indsmalaet til den samme tykkelse. I ringen

sidder der en mindre ring. Skal også a være funden i jorden i

Grans sogn.

19. Nø gel af jern. 2'" lang, ringen er firkantet med den ene vinkel stø-

dende til axen, der er ganske tynd: skjegget er '/V"" i fii"kant og har

i midten et rundt hul.

20. Nøgel af jeru, 2" laug; ringen rund og ligesom axen tynd; skjeg-

get er 3'" høit, 10'"' bredt, bøiet paa midten i en ret vinkel og

ndenfor vinkelen delt ved et dybt hak i 2 stifter. Begge disse neg-

ler skulle ogsaa være fuudne i jorden i Grans sogn.

21. 3 nøgler afjern mod piber, omhvilke det ogsaa er anraerlcet, at de

ere fundne i jorden paa det samme sted. men de e)'e utvivisonit af

nyere oprindelse.

22. Sax af jern. 4'/^' laug, knivene 2^S:^" lange, men den enes od af-

brudt; boilen I" bred, concav paa udsiden: steugerne ere indknebne

under boilen. Funden i Grans sogn.

23. Størstedelen af en oval haandring af bronce, 'js'" bred paa mid-

ten og smalnende mod enderne
;

prydet med dobbelte linjer af tætte

. prikker paa kanterne, og langs midten med en dobbelt rekke ind-

slaaede trekanter.

24. Ring af bronce. 10" "
i tvermaal. rund og glat. med en liden hempe

af bronce.

25. Brudstykke af en oval skaalformet spende af bronce med enkelt

plade, der har havt naal af jern; den har neppe været mere end 3"

lang. Den har ingen fremspringende knopper.

26. Brudstykke af et beslag af jern med indlagte figurer af bronce.

27. Nogle ubestemmelige brudstykker af bronce og af jern.

28. Ringspende af bronce; ringen er lidt oval, 2 og 2'j^''" i tvermaal,
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flad paa den ene side og afrundet paa den anden; naalen er flad

og bred, naar med odden ringens j^derkaut, og den anden ende er om-

bøiet om en indsmalning af ringen.

39. Ringspende af sølv; ringen rund og knap !'• i tvermaal, er pry-

det ined tætte grunde tverrifier og paa begge sider af uaalens rod

og spids paa den ene side med en fremstaaende liden rund knap

og med en lignende midt imellem disse. Naalen er flad og tynd,

ombøiet om ringen, og deus od naar til dennes yderkant.

Oversi2:t over iiidlioldet.

Kjedler

326.

Tallene betegne katalogens

Hannners samling.

Stenalderen.

Spydodder 1. 288. 448.

Pileodder 451. 621. 622. 763.

Knive 2. 447.

Øxer 9. 220. 765. 768. 769. 770

771. H. 1.

Kiler 3. 4. 652. 766. 767.

Hammer (kølle) 577.

Senkesten 794.

Broncealdereu.

251—258.

Ældre Jernalder.

af brouce eller kobber 28.

373(?). 466. 467. 483. 532.

560. H. 7.

Urner af ler 27. 228

561. 580(?). 590

Urne af sten 488.

Spand af træ 497.

Sil af bronce 469. 589

Øse af bronce 468.

Bægere af glas 363.

Sverd 379. 416. (?)

799.

Dopskoer 795. 799.

Slirebeslag 364. 366

Vævskyttelformede heine 8. 11

594. 682.

Øxeblad 317 (?). 417. 418 (?).

678. H. 6(?).

Skjoldbeslag 377. 378. 490 (?). 596.

597. 797. 798. 801. 802. 902 (?).

362.

591.

592.

489.

465. 545.

829. 842.

582. 795.

367. 368. 800.

496.

584.

"uumere; et H foran tallet betegner

Spydodder 98. 99. 100. 103 (?}. 107(?).

112. 113(?). 216. 245. 246. 286.

287. 292. 294. 295. 330. 347. 348.

375. 376. 563. 583(?). 595. 673.

674. 679. 796. 803. 804.

Pileod 115 (?).

Knive 119C?}. 593. 807.

Brikker 25. 229. 578. 810. 811.824.

827. 841. 842.

Fingerringe og mindre ringe af

gnid 52. 332. 333. 334. 335. 374.

479. 534.

Fingerringe og mindre ringe af

sølv 336, 337. 473. 481. 491.

Fingerringe af electrura 56. 546.

Fingerring af brouce 372.

Perler af glas eller rav 16. 338—344.

495. 499—502. 553. 554. 809.

Spender 57. 471. 492. 579.581.586.

587. 599. 640. 669.

Ringspende 345.

Ringnaale 60. 61. 301 (?). 346.

Naale 480. 822. 874 (?).

Andre smykker 482. 493.

Tøi 470. 598.

Kamme af ben 808. 816. 825. 834.

839. 843. 847. 872.

Udskaame ben 810—813. 817—821.

822—824. 826— 828. 830—832.

833. 835. 840. 844—846. 873.

Haaudsneldehjul 58. 494. 875.

Sax H. 22.



Beltebeslag 640—643.

Beslag paa ridetei 365.

Audre beslag 472. 474—476. 503.

600—803. 836.

Læderrem 369.

Bidsel 478(?).

Nagler og bolte af jern 477. 604.

Ubrendte ben 296. 504. 562. 585.

814.

Betj-deligere findesteder: Tjennan

245—246. Verdal 328—327. Myr
330—346. Trana 347—348. Ven
362— 379. Seierstad 416— 418.

Gjete 465—483. Lysøen 488—495.

Halsan 497—504. Egge 532—534.

545—546. Thorgaard 553—554.

RossvoUøen 561—563. Halleira

579—605. 669. Dyya 640—643.

673—674. Gravraak 795—798.

Daleim 799—815. Taneim 816—
821. Oppeim 822—832. Voreim
833—836. 839—842. Stevra 843

-847.

Yngre Jernalder.

Kjedler af jern 393 (?). 535. 607 (?).

Kjedel af sten 318.

Sverd 63—67. 69—75. 203. 204. 208.

225. 230— 232. 234. 289. 291.

302. 305. 308. 321. 349—351.

390. 394. 395. 400. 421. 430. 436.

453. 458. 485. 506. 507. 539. 542.

547. 558. 565—567. 572. 576.

632. 633. 675. 683— 685. 708.

717. 746. 752—754. 880. 881.

887. 888. 891. 899. 900.

Dolke 707.

Knive 236. 443. 454. 460. 516. 624.

692(?). 694. 702. 709. 718. 719.

741. 742. 783. 784. 793. 837 (?).

Spydodder 68. 95—97. 101(?). 102.

104—106. 108(?). 109—111. 215.

217. 290. 306. 309. 313. 320.

352—354. 396. 397. 401. 402.

409. 410. 413. 425. 437. 459. 509.

610. 519. 521. 527. 529. 530.

538. 543. 568. 574. 634. 659. 676.

686. 731(?). 759. 781. 782. 859.

903. 904(?). H. 8.

Pileodder 116—118. 235. 411. 414.

428. 433. 512.623. 635.688.701.

711. 720. 738. 758. 760. 860. 869.

870. 879. 890.

Øxeblade 35. 80—89. 202. 214. 226.

233. 307. 310. 314. 391. 399.

431. 432. 435. 438.486.487.505.
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I. Indledning.

Det tør vel ansees for en fuldt godtgjort videnskabe-

lig Kjendsgjerning, at der efter Afslutningen af den tertiære

Tid for den skandinaviske Halvøs Vedkommende indtraadte

en Periode med et strængt og koldt Klima. Halvøens Over-

flade var gjennem denne Tid for største Delen dækket af

uhyre Masser af Indlandsis — i Liglied med de nuværende

Forholde over \idstrakte Dele nf Grønland. Beviset herfor

er at søge dels i Bergforraernes saa hyppigt fremtrædende

afrundede, glattede og polerede Overflade, dels i de grovere

og finere Skuringsstriber og Skuringsrender. der saagodtsom

overalt ville være at paavise, og endelig ogsaa i de hyppigt

forekommende og ofte ma?gtige Afsætninger af Sand, Grus

og Rullesten.

Der er fremdeles søgt godtgjort, at den største Del af

den skandinaviske Halvø gjennem et af den nævnte Istids

tidligere Afsnit har været i Sænkning, og at denne Sænkning

er paafulgt en senere Hævning, der har btrakt sig ned maa-

ske helt hen til vor Tid. Til Støtte for en saadau Slutning

om en under Istiden raadende Sænkningsperiode henvises

der til det ofte iagttagne Forhold, at Skuringsstriber kunne

findes at skyde ned under Ilavfladen, og atBerggrunden un-

der denne kan vise lignende afrundede Former med den

samme ejendommelige afglattede og polerede Overflade, som

nu saa ofte tiæder frem paa forskjellige Bergpartier over

Havfladen. Og endvidere henpeges der i saa Henseende til

marine Dannelser af Glacial-Ler (hvarfvig lera cg hvarfvig mer-

gel~Erdmann—Musling-Ler og Mergel-Ler — Kjerulf og Sårs),

der findes at overleje det ældste Glacialgrus og Glacial-

bankerne.
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Deune af Erdmann for Sveriges og af Kjerulf og Sårs

for Norges Vedkommende fremholdte Sliitniag om en Sænk-

ningsperiode under Istiden er alene gjort gjældende for de

sydligere Dele af den skandinaviske Halvø. Mere tvivlsomt

synes det derimod, om der skulde være nogen Grund til at

strække Slutningen om en saadan Sænkningsperiode ogsaa

til at gjælde det vestenfjeldske Norge. I ethvert Tilfælde

antagei der ligeoverfor Norges nordlige Egne — i Stræknin-

gen fra Kvænangen til Ofoten — ikke at foreligge saadanne

Vidne^byrd, der med nogen Bestemthed synes at skulle pege

i den Retning.

Det skal i saa Henseende her fremholdes, at Spørgs-

maalet om, hvorvidt Is, der fra Indlandet skyder ud langs

Fjorde og Sunde, vil kunne formåa at indvirke glattende,

polerende og stribende paa Berggrunden under Havfladen,

vel end nu ikke kan siges at være endelig besvaret. Besva-

relsen heraf ligger tvertimod endnu i helt forskjellige Retnin-

ger. I sin Afhandling ,,0m fossile Dyielevninger fra Kvar-

tærperioden'* forudsætter saaledes M. Sårs „at Isen maa
smelte der, hvor den møder Havet". Han antager saaledes

ikke, at Isen vil kunne skure saaledes henover Havgrunden,

at den derunder skulde kunne afsætte Striber eller Render

paa samme eller paa Fjeldvægge under Havfladen, Ogsaa

de svenske Geologer Erdmann og Paijkull udtale sig i lig-

nende Retning.

Paa den anden Side har S. A. Sexe i sin Afhandiing

„Oni Mærker efter en Istid i Omegnen af Hardangerfjorden''

fremholdt, at de fra Landet under Giacialtidcn udglidende

Ismasser maa kunne have stukket saa dybt ned under Hav-

fladen, at de maatte have kunnet skure lienover den under-

liggende Fjeldgrund og derunder ikke alene afgiattet de un-

der Havfladen liggende Bergpartier, men ogsaa paa disse

have afsat Striber og Render. Denne Hr. Sexes Opfatning

synes ogsaa at skulle støttes ved at se hen til Forholdene

inden de Egne af Kloden, hvor mægtige Rbedækninger nu

forefindes, f. Ex. Spitsbergen og Novaja Semlja. Fra Bjør-

ne Bugt paa Østsiden af Spitsbergen — der skjærer sig ind

raellem Hoved-Øen og den lille Tliumb ved Hinlopen Stræ-

dets sydlige Munding — stikker Landisen saaledes i mæg-
tige Masser udover Søen i henimod 1 Mils Længde. Paa

hele denne Stræknng er Isen i fuld sammenhængende For-
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binclelse med Fastlandsisen. Der er al Grund til at antage,

at Isen over hele denne Strækning niaa stikke ned helt til

Havbunden ^). Ogsaa fra Novaja Semlja berettes der om Is,

der fra Land af som sammenhængende Masser skyder udover

Søen indtil henimod i Mil, og med Hensyn til hvilke Beret-

teren forudsætter, at de maa stikke ned helt til Bunden. I

Nærheden af et saadant — iføge Meddelelse af Skipper Nils

Isaksen fra Tromsø, der i Sommer (1871) har sejlet paa No-

vaja Semlja — fandtes Havdybden ved Oplodning at gaa op

til 60 Favne. At slutte fra den Højde, hvortil Isen ragede

op over Havfladcn, var Dybden her heller ikke større end

at Isen raaatte stikke ned til Bunds. Der er vel ogsaa al

Sandsynlighed for, at der inden Polaregnene vil være paa

mangfoldige Steder at paavise lignende og vel ogsaa lanct

mere storartede Forholde end disse. Men selv de her nævnte

Exempler synes dog tilvisse i ikke ringe Grad at maatte

støtte Sexes Forudsætning. Disse Ismasser ere nemlig ikke

saadanne, der ere skudte frem det ene Aar og kunne ventes

oprevne eller smeltede det andet. De ville tvertimod findes

saaledes trædende frem igjennem Aarrækker, alene maaske

med den Forskjel, at Ismassen gjennem én Periode kan fin-

des i Fremvæxt, i en anden derimod i Tilbagerykning.

I Henhold til de hidtil gjorte lagttagelser inden de

Egne, der her nærmest skulle være Gjenstand for Behandling,

er intetsteds paavist marine Aflejninger, liggende over eller

dækkende saadanne æidre glaciale Dannelser, om hvilke det

med Bestemthed kan siges, at de maa være pammenhobede

paa tørt Land eller over Havtiaden. Marine Aflejninger ville

oftere findes stikkende frem i Banker ligeira Havfladen eller

dens Niveau. Om ogsaa disse — hvad dor ofte vel kunde

lorudsættes — skulde findes hvilende paa eii Undergrund af

Aur og Grus, saa kunde dette sidste maaske ligesaa snart

være afsat under Havfladen, om det og maatte erkjendes at

være af giacial Oprin deise. Der kunde vel ogsaa være Mu-

lighed for, at selv større Banker — om man vil, virkelige

Morænevolde — maatte kunne afsættes og tildannes under

Havfladen, naar det først var godtgjort, at Indlandsisen kan

skyde udov.n- Havbunden og der virke omtrent paa samme

Maade som over Havfladen. Marine Aflejninger, liggende

') Efter Meddelelse af Kapt. E. Ulve, der i Sommer (1871) har befaret

Østsiden af Spitsbergea .som Fører for en Opdagelsss-Expedition.

7*
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over Banker, dannede af Ilullestensblokke, Grus og Sand, kan

derfor neppe være at opfatte som et ubetinget Vidnesbyrd

om en dertil knyttet Sænkning af det tørre Land.

I ethvert Tilfælde, saalænge der ikke er at paavise af-

gjorende Vidnesbyrd for, at Landet har været i Sænkning,

maa der vel allerede paa Forhaand være mest Føje til, naar

man har Valget mellem flere mulige Forudsætuinger, at slutte

sig til den, der betinger de simpleste Udviklingsforholde.

Ved at gaa ud fra Forudsætningen om — og dertil synes

der, efter hvad der ovenfor nærmere er fremhævet, maaske at

kunne være nogen Grund — at Fastlandsisen ved at skydo

udover Havet vil kunne skure henover Havbunden omtrent

paa samme Maade, som det sker paa Landjorden og med i

det væsentlige samme Virkninger, ville ogsaa de geologiske

Udviklingsforholde gjennem Kvartærperioden kunne opfattes

under v-æsentlig simplificerede Former, idet man da for det

nordlige ISiorge maa kunne bringe ud af Beregningen den for

andre Dele af den skandinaviske Halvø opstillede Sænknings-

periode. Og dette vil ogsaa blive gjort gjældende gjennom

denne Afhandling.

Men medens der saaledes antages at være Grund til

foreløbig at afvise enhver Forudsætning om en Sænkning af

Landjorden for de Egnes Vedkommende, |der her ere Gjen-

stand for Behandling, er det derimod paa den anden Side

aabenbart, at hævende Kræ'fter have været i Virksomhed

gjennem lange Afsnit af Kvartærtiden. Beviset herfor ligger

klart tilskue i de under denne Periode afsat^e marine Aflej-

ninger, der ere at paavise paa mange PunLier i betydelig

Højde over den nuværende Havstand,

Vanskeligere kan det derimod væie at paavise de nær-

mere Forholde, under hvilke Stigningen er foiegaaet. Der

kan saaledes her navnlig blive Spørgsmaal om, hvorvidt

Stigningen er foregaaet langsomt og jevnt eller stød- og

rykvis, eller ogsaa om Landets Hævning kunde være at op-

fatte som et Resultat af Kræfter, der paa engang have vir-

ket under begge disse Former,

De Forholde, der i saa Henseende najimest maa blive

at tåge i Betragtning ved Besvarelsen af disse Spørgsmaal,

træde her frem i det væsentlige ensartet n.ed tilsvarende i

det søndenfjeidske Isorge, — Forholde, som ogsaa der har

været gjoite til Gjenstand for omhyggelige Undeisøgelser
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Om de Slutninger, som derpaa ere £it bygge, er der dog

neppe endnu tilvejebragt fiildstændig P^niglied, ligesaavist

som Spørgsmaalet der endnu ikke kan siges at være endelig

besvaret.

At Stigningen inden disse Egne i ethvert Tilfælde

gjennem enl^elte længere Tidsrum er foregaaet langsomt og

jevnt, fremgaar — som det sj^nes — paa det bestemteste af

de lier optrædende Skjæibankers Beskaffenlied. Disse, der

fovøvrigt inden voro Egne ikke synes at naa højere op end

til henimod 35 Fod over Havfladen, kan paa mange Steder

paavises at staa i fukl sammenliasngende Forbindelse med de

med disse ganske ensartede Skjælniasser, der optræde og

den Dag idag afsættes ved vore nuværende Strande.

Mere tvivlsomt kunde det maaske stille sig for Besva-

relsen, hvorvidt den jevne og gradvise Stigning — der med Be-

stemthed kan paavises for.de laveste 35 Fod og endvidere

vel ogsaa paa forskjellige Trin gjennem større Højde over

den nuværende Havstand — til sine Tider kan være bieven

afløst af stærkere virkende Kræfter, hvorunder Landjorden

gjennem større Vidder har været underkastet en stød- eller

rykvis Stigning. I sin fortræffelige Afhandling „0m Terras-

scrne i Norge og deres Betydning for Tidsrummet lilbage til

Istiden" har Dr. Th. Kjerulf fremholdt Vasdragenes terrasse-

lorraige Trin som sikre Viduesbyrd om Landjordens stød-

vise Stigning. i denne Afhandling gjøres gjæklendc „at

hver enkelt Terrasses bratte Ende er det Trin, som antyder

en hastig Stigning, mens den skråa Overflade derimod kunde

dannes under en langsom Stigning, saadan som den, man an-

tager for Skandinavien'".

Med Hensyn til den Betydning, der i saa Henseende

er tillagt disse terrasseformige Trin, skai dog fremholdes, at

der, saameget der end er, der paa den ene Side synes at tale

til Fordel herfor, saa vil der paa den anden Side ogsaa

kunne rejses flere væsentlige Betænkeligheder mod at slutte

sig til en saadan Forudsætning.

Som saadanne Betænkeligheder skulle her nævnes:

1) Det ofte, som det synes, noget vel store Antal af

terwsseformige Trin, hvoraf hvert enkelt skulde forudsæ^tte

en rykvis Stigning i et Sæt, der i Højdemaal svarer til den

bratte Endes vertikale Projektion.

Professor Sexe har i sin ovennænvte Afhandling om
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,,Mærker efter en Istid i Omegnen af Hardangerfjorden''' nær-

mere omhandlet flere Lokaliteter der med udprægede terras-

seformige Trin De • aa hiuanden følgende Trin ere der an-

givne til 4 og 5. Selv dette Antal kunde synes at være an-

seeligt nok til allerede paa Forliaand ni skulle vække Tvivl

med Hensyn til den frems.itte Forklaring af deres Dannelse

som en Følge af Landjordens rykvise Stigning efter en Mel-

lemtid af Hvile eller forholdsvis Ro Der er imidlertid Grund

til at forudsætte, at Antallet af saadanne paa hinanden føl-

gende Trin gjennem mere udstrakte Undersøgelser paa sine

Steder vil kunne findes adskilligt iit overstige dette. Inden

de Egne, der her ere Gjenstand for nærmere Behandling, vil

Antallet af Terrasser vel oftest findes lavere, men der er dog

fra et Sted — nemlig Gratangen i Ibcstads Prestegjæld —
hentet et Profil med indtil syv saadanne paa hinanden føl-

gende Trin. Af disse ere flere vel mindre, og som det k;in

synes mere underordnede, men det er dog en klar Sag, at

selv disse maa blive at føre i Regning, for det Tilfælde man

af Trinenes Antal vil drage Slutninger om Antallet af de

Stød, livorigjennem Landjorden er steget.

Det skal villigen indrømmes, at selv et større Antal af

saadanne Trin i og for sig ikke kan sættes som noget direkte

Modbevis mod Forudsæ-tningen om en dertil svarende stød-

v^is Stigning. Har man sikre Vidnesbyrd om, at Landstræk-

ningen i et Sæt er steget flere Fod — og det har nsan jo

fra Sydamerikas Vestkyst — saa var det visselig i sig selv

ingen Urimelighed i, at en lignende Stigning flere Gange kan

have gjentaget sig over samme Strækninger. Sanlængc

Spørgsiiiaalet imidlertid i saa Henseende endnu ikkeerbragl

paa det rene, er det dog rimeligst, at Betæukelighederne

ved at slutte sig til en Forudsætning, som den omhandlede,

maa voxe med det voxende Antal af stødvise Stigninger, der

njaatte fremgaa som Resultatet af en saadan Forudsætning

2) Antallet af de paa hinanden følgende Trin og deres

respektive Højdc over den nuværende midlere Havstand vil

paa de forskjellige Lokaliteter flndes højst afvigende — For-

holdet seet iikke alene inden et videre Omraade, men selv

inden snævrere Steds-Grændser.

Paa Forhaand maatte det vel synes rimeligst at for-

udsætte, at Landjordens Stigning skulde findes nogenlunde

ensartet over større eller mindre Landstrøg. Findes deri-
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mod ikke alnne Antallet af Trin afvigende, men ogsaa disses

indbyrdes Højdeforhold liøjst forskjellig paa de forskjellige,

selv nærliggende Steder, saa det viser sig umuligt at opdage

nogen fremtrædende Lovmæssiglied i disse Forholde, saa synes

dette dog i Virkeligheden at antyde, at der med Hensyn til

Terrassernes Dannelse maa være andre Faktorer at bringe i

Regning, end de, der i Almindelighed opstilles. Man maatte

ellers føres til den Slutning, at de hævende Kræfter have

virket enten med helt forskjellig Intensitet eller ogsaa ganske

lokalt paa saagodtsom ethvert Punkt langs Landets Kyst-

strækning. Men en saadan Slutning maa det dog visselig

være rettest at afvise, indlil derfor maatte foreligge de mest

afgjørende Vidnesbyrd.

Ved de ovennævnte terrasseformige Dannelser i Bun-

den af Gratangen ligger

30 Fod over Havfladen.Iste ']
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optræclende Terrasser ikke ville findes at svare til hiuandeii,

livad enten man ser hen til deres x\ntal eller Højde".

Her skal i saa Henseende endvidere tilføjes:

Paa enkelte Steder, hvor der vil findes et niere lul-

præget Terrassesystem. vil man foruden de egentlige Hoved-

terrasser ogsaa stode paa enkelte mindre Terrasser, der

danne ligesom underordnede Dele af det store sammenhæn-

gende Terrassesystem De ville saaledes træde frem paa en-

kelte Steder, mens de paa andre Punkter ganske ere traadte

tilbage eller gaaede over i de større Hovedtrin. Ved at op-

trække forskjellige Profillinjer gjennem det samme Terrasse-

system. ville Profilerne kunne komme til at angive et for-

skjelligt Antal Trin. Hovedtrinene ville rimeligvis kunne

gjenfindes gjennem de forskjellige Profillinjer, men dette er

derimod ikke Tilfældet med de underordnede, som ikke have

den samme fuldstændige Udstrækning i horisontal Retning.

Den samme Uoverensstemmelse, der saaledes træder frem

paa de forskjellige, men dog nærliggende Punkter inden det

større Distrikt, vil saaledes ogsaa kunne paavises endog iu-

deu samme Lokalitet. Men dette Forhold synes dog vanske-

lig at kunne lade sig forene med Forestillingen om Terras-

serne som bestemte Vidnesbyrd om Landets rykvise Hævning.

Stigningen maatte i saa Tilfælde være foregaaet under saa

ubundne Former, at deri dog alene maatte synes at ligge

en bestemt Udtalelse for, r>t der maa være en Fejl indesluttet i

..elve Forudsætningen. Skulde hver Terrasses bratte Ende an-

give Maalet for Landets rykvise Stignioger, saa maatte dette —
Forholdet seet ikke alene over et videre Omraade, men endog in-

den samme TerrasFesystem — være steget gjennem højst ulige

Sæt. Imod disse Betragtninger kunde vel indvendes, at de om-

handlede nndeiordnede terrasseformige Trin vel bør lades ud af

Betrngtning ved Besvarelsen ai disse Spørgsmaal, og at der i saa

Henseende alene er at tillægge de større Hovedtrin den Ter-

rasserne tillagte Betydning, idet man tillige forudsætter, at

disse eller enkelte af dem ville gjenfindes paa forskjellige

Punkter over større Landvidder. Om dette gjennem videre

Undersøgelser og nøiagtige Maalinger vil findes bekræftet

for disse Distrikters Vedkommende, skal her ikke kniine be-

svares fuldt afgjørende. Efter de ovenfor meddelte lagtta-

gelser herfra synes der dog at være mindre Sandsynlighed

herfor, og Sexes Maalinger fra Hardanger tyder heller ikke
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paa. at en saad;in Forudsætuing er at gjøre gjældende der.

Men selv foiiulsat, at enkelte saadanne Trin ville kunne gjen-

flndes paa forskjellige Punkter inden videre Omraade. saa

niaa der nødvenCigvis blive Spørg.smaal om. livad der i saa

Henseende er at gjøre med de forskjellige mellemliggende

Trin, der optræder i et Terrassesystem endog som Hoved-

trin, men derimod ikke kommer tilsyne i et andet. Under

Forud sætning af. at Terrasserne angive bestemte rykvise

Stigningstrin, maatte man komme til den Slutning, at Lan-

det paa et Sted gjennem to, maaske tre Sæt var steget op

til samme Højde. som paa et andet Sted gjennem et Sæt, —
uoget, hvorfor der dog maatte være liden Rimelighed.

Forsaavidt man dog alligevel vilde holde fast paa For-

udsætningen om Terrasserne som bestemte Stigningstrin,

maatte man altsaa vel nødes til at sondre Terrasserne i tvende

Grupper, hvoraf den ene betegner bestemte rykvise Stignings-

trin. mens de i den anden Gruppe derimod ikke skulde være

at tillægge nogen Betydning i denne Henseende. For dette

Tilfælde maatte der dog kunne paapeges ligefremme Vidues-

byrd for, at Terrasserne i denne anden Gruppe vare dannede

under andre Betingelser end de i den første. Bestemt at

benegte, at saa paa sine Steder i Mrkeiighedcn ogsaa kan

være Tilfældet, skal man vel ikke kunue, men det skal dog her

frembohles, at der paa de Steder, hvor disse Forholde ber

ere undcr.høgte, ikke synes at foreligge nogen Grund til at

opstille en s;;;ul;in Sondring.

3) Inden vore Egne vil paa mange Steder kunne p;!a-

vises terrasseformige Stranddaunelser — afsatte langs Stran-

dene aden Medvirkning af noget egentbgt Vasdriig. Ik-t er

disse Siranddannelser, der ofte indeslutte Skjajllag eller Skjæl-

rester, og det er med Hensyn ta dem ovenfor antyd-, t, at de

maa være afsatte under Landets langsomme Stigning, idet

der er at paavise en kontinuerlig Forbindelse mellem Skjæl-

masserne fra det øverste Punkt, hvor de ere fundne, ned til

dem ved den nuværende Strandbred.

Til yderligere Støtte for en saadan Slutning skal her

fremholdes:

De omhandlede Skjællag ere rene Littoraldannelser,

eller ethvert Punkt inden samme maa til sin Tid have ligget

iud under det egentlige Littoralbælte, — hvad der navnlig

synes at fremgaa deraf. at der i disse i hvilkensomhelst



Højde fra den nuværende Havstand til deres Grændselinje

af heniinod 35 Fod ovenom denne ville findes de almindelige

Littoriner o : Littorina rudis (L. grønlandica & L. tenebrosa)

— som de mere fremtrædende Molluskarter. Littoralbæltet

har her en Højde i vertikal Projektion af 7 a 8 Fod — ved

høieste Vandstand kan det naa op til henimod 9 Fod. Dette

er den paa disse Kanter langs Kysten og Sundene raadende

Forskjel mellem Ebbe og Flod. Under Forudsætning af, at

denne nuværende Forskjel paa det nærmeste kan være den

samme som den, der har raadet gjennem den postglaciale

Tid — Forudsætningen er vipselig ikke bevist, men den maa
dog antages som rimelig — vil heraf fremgaa, at Stigningen

maa være foregaaet langsomt og jevnt. Skulde Stigningen

nemlig være foregaaet stødvis, maatte den miudst være fore-

gaaet i saamange Sæt, som Littoralbæltets Højde af indtil

9 Fod er et Maal i 35 Fod,^— eller altsaa i 4 Sæt. Her skulde

dog ogsaa egentlig bringes i Beregning den Højde, hvortil

Skjælsand kan drives opover den egentlige Højtvandslinje

under Søens Brydninger, — noget, der dog ikke i nogen

væsentlig Grad kan antages at skulle forandre Forholdet.

Skulde Stigningen i enkelte Sæt have væ.ret i nogen væsent-

lig Mon større, maatte der kunne paavises mellemliggende

Bælter, i hvilke Littoriner ikke optræde. Saadanne Bælter

ville efter de hidtil gjorte lagttagelser ikke være at paavise.

Men paa den anden Side synes heller ikke Forudsæt-

ningen om, at Landet kan have hævet sig igjennem de sidste

35 Fod igjennen mindst 4 Sæt, at være synderlig sandsynlig.

Der maatte dog i saa Tilfælde være al liimelighed for, for-

saavidt de terrasseforniige Trin skulde være et Vidnesbyrd

oiu og tiliige et Maal for disse stødvise iiævninger, at man
dog paa et eller andet Sted langs Stranden eller ved Vas-

dragenes nedre Løb maatte tinde saadanne tilsvarende Trin,

— uogct, der dog ikke er Tilfældet. Tvertimod vd der med

Hensyn til de til denne Højde optrædende terrasseforniige

Dannelser tinde saamegen Uoverensstemmelse Sted i det ind-

byrdes Højdeforhold, at der i saa Hen .cendo umuligen vil

kunne være at uddrage nogen bestemt Lov. Og endvidere

vil man kunne paavise terrasseforniige Stranddannelser med

en Trinhøjde, der overstiger den nuværende I-løjdeforskj<jl

mellem Flod og Ebbe med indtil det dobbe" ij og endog derov r.

saa disse dog —i Henhold til hvad der ovenfor er ndviklet
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— uiiiuligen lairiue være stegne op i ét Sæt, med mindre

iiuDi her igjen uiaatie forudsætte en ganske lokal Stigning.

Men idet det saaledes maa sættes som utvivlsonit, at

L-indet i de laveste Fod, — uanseet, hvad Forholdet ogsaa

maa have været for de derover liggende Iløjdemaal — maa
have hævet sig langsomt, saa kunde det være af særlig In-

teresse her nogel nærmere at henlede Opmærksomheden paa

disse Stranddannelser, forsaavidt de maatte træde frem med
en mer eller mindre udprægel lerrasseformig Bygning. Del

kunde maaske være al forudsælte, at der fra disse vil være

al hente Vink med Hensyn til Besvarelsen af Spørgsniaalel

om Dannelsesmaaden for Vasdragenes Terrasse-Syslemer.

Saadanne Stranddannelser vil paa sine Steder kunne

paavises med 2 eller 3 paa hinanden følgende Trin — visse-

lig sjeldnere saa skarpe eller saa regelmæssige, som de oftere

ville være at finde i Vasdragenes Terrassesyslemer - men

dog saaledes udprægede, al en lerrasseformig Trindannelse

allerede ved første Øjekast bestemt maa træde frem. Oftere

viser dog disse Stranddannelser blot ét Trin, idet den øvre

svagt heldende Flade ned mod den nuværende Strandbred

ender i en slejl Skraaning eller Afsals Denne er som tiest

en udraset Sandmæl, dannel gjennem Udgravninger ved Bøl-

geslagels og Søbrydningens Indvirkning paa disse løse Mas-

ker, der fra sin første Fremlræden over Havfladen enten kan

have h;iYi en langsom Skraaning mod samme eller ogyaa all

dengang væic steget op fra Havlinjen med en stejlere Kiiuc-

tiade. Saasnari Søens udgravende Indvirkninger som Følge

af indirædende Forandringer i de indbyrdes Niveanforholde

kumiiicr iil al ophøre, vil del løse Sand i jNIielernca yd te

yiejle Flade lidl efter lidt hindes sammen gjennem del her

fremtrajdende Planteliv. Og eflersom nu Landet stiger, saa

vil der oftere under Afsalsen kunne træde frem en større

eller n)indre Flade med svag Heldning, — den ækhe under

Højvande dækkede Slrandtlade, der nu er lagt tør. Den der

nu, efter al Terrasbens Bygning saaledes var afslullel, stødle

paa denne Slranddannelse, maalte utvivlsonit med Forudsæl-

ningen om, at Terrassens bratte Fnde er et Vidnesbyrd om

Landets stedvise Hævning, ledes til den falske Slutning, at

Landet her i sin Tid havdo været underkastet en pludselig

Stigning, hvis Iløjdemaal svarede Iil Afsatsens Højde.

Der er vel al Rimelighed for, ai de fleste af de ler-
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rasseformige Stranddannelser, der nu ligge liclt udenfor Ind-

virkuingen af Bølgebrydningen, og hvis Endeflader forlængst

ere dækkede af Grønsvær, kunne være dannede paa samme
Maade gjennem Udgravninger og Udras fra den Tid, da Bøl-

gebr3^dningen kunde indvirke paa dem. Men dernæst kan

der vel ogsaa være Muliglied for — som s(rax ovenfor an-

Ijdet — at den slejle Afsals paa sine Sleder allerede kan

være dannet under Havfladen i Liglied med vore nuværende

Marbakker, og i delte Tilfælde maa denne Afsats have beva-

ret sin Form under Landets langsomme Stigning.

Men maa det saaledes søJtles som givet, at [errassefor-

mige Trin ere dannede langs vore Strande trods Landets

langsomme Stigning, [saa kunde det vel ligge nærmest al

drage den Slutning, at ogsaa Vasdragenes Trin kunne være

dannede under lignende Forholde — for det Tilfælde, der

ikke skulde foreligge Vidnesbyid, der enten afgjørende eller

dog med høj Grad af Sandsynlighed pegte i anden Uetning.

Og navnlig maa dette ubetinget være Tilfældct med de af

Vasdragenes Trin, der maatte ligge i en Hojde over Havfla-

den, der ikke overstiger 35 P'od.

Ved Siden af hvad der saaledes her er fremholdt lige-

overfor den Betydning, man har villet tilUcgge de terrasse-

formige Trin som Vidnesbyi'd om Landets stødvisc Stigning,

skal her i Korthed og i et samlet Omrids søges fremstillet

de Forhokle, der antages at kunne betinge eller tilstede

Dannelsen af saa danne Trin under Forudsætiiiug af Landets

langsomme Stignng.

Med Hensyn til det Materiale, der danner vore forskjel-

lige terrasseformige Trin, saa kan dette være tilført fra Land
under selve Teirassedannelsen, enten af Vasdragene eller af

det til Stranden nedflydende Sne- og Regnvand og endelig

ogsaa af selve Havvandet under dets Brydninger mod Stran-

den. Men dernæst var der ogsaa Mulighed for, at det kan

dannes af ophobede Masser fra den egentlige Glacialtid, —
sannnenførte paa sine Steder under Havfladen af de i denne

Tid fiemglidende Ismast^er. 1 sine Tilfæble ere de terrasse-

formige Trin saaledes at tilskrive Vasdragets og Havets for-

e.iede Arbejde. i andre ere de alene ellci- i det Vcæsentlige
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dannede ved de i Havet virkende Kræfter — altsaa uden
Vasdragets Medvirkning.

At terrasseformige Trin niaa kunne dannes uden Vas-

dragets Medvirkning, er utvivlsomt. Dette niaa navnlig være

Tilfældet med vore hyppige tei'rasseformige Strandvolde, der,

sum ovennævnt, ofte optræde med en stejl Endeflade eller

Afsats i længere sammenhængende Linjar, saa langt fjernede

fra store Vasdrag, at der er Ilden Rimelighed for, at disse

paa nogen mere direkte Maade have kunnet bidrage til deres

Dannelse, Materialet i disse Stranddannelser kan vel tildels

være tilført umiddelbart fra det faste Land ved den stadige

Udskyilen med Regn og Snevandet eller ved Udgravning

gjennem Søens Brydning mod Strandlinjerne, men den væ-

sentligste Del kan maaske tiihøre ældre, under Havfladen af-

satte Aflejninger.

Disse Stranddannelsers stejie Afsats kan enten tænkes

dannet under Havf!aden eller over samme.

Er den dannet under Havfladen, saa maa den altsaa

i det væsentlige have bevaret sin Form under Landets oven-

for paaviste langsomme Stigning En siærk Slrømsæining

maa da have sirøgel langs Afsalsen og før( med sig det fra

Land s[adig nedskyilede Slam og derved hindrel Bundfæid-

ningen af Slam og Sandmasser, der ellers vilde have bidra-

get til Dannelsen iif el fra Terrassens >vre Kant jevnt fal-

dende Skraapian Og navnlig paa saadanue Punkter, hvor

intet Elvedrag fiyder ud i Nærheden, vii ogsaa det fra Land
nedskyilede Siam være af et forholdsvis saa ringe Kvantum,

at man vel kan forndsætte, at Strømsætningen maatle kunne

mæg[e dette Arbejde selv under Landets langsomme Stigning.

Exempelvis kan saaledes nævnes Hungerbugten — paa Fast-

landet tversoverfor Tromsø By. Denne er langludover op-

grundet ved betydelige Ler og Sandmasser, der udåd

ender i en stejl Marbakke. Efter Meddelelse af Opsidderen

her — en erfaren og forstandig Fisker — synes denne Mar-

bakke i Løbet af desidsle 40 Aar ikke at have været un-

derkastet nogen væsenllig Forandring. En saadan Medde-

lelse, der ikke støtter sig til bestemte Maalinger, kan nu i sig

sek ikke væio at tillægge nogen særdeles Vegt, men i ethvert

Tilfæide vii heraf fremgaa, at saadanue Udfyldninger paa sine

Steiler, hvor som i Hungerbugten stærke Strømninger stryge

foi-bi, kunne foregaa overordentlig langsomt.
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Er den stejle Afsats denmocl dannet, efter at disse løse

Bedækninger vaie naaede op over Havfiaden, saa maa den

vel i Regelen være al tilskrive Bølgeslaget og Søens Brydning

mod Strandlinjeriie. Ved dette Søens stadige Arbejde maa

sikkerlig ogsaa paa sine Steder, hvor Forholdene i saa Hen-

seende ere gunstige, saadanne Afsatser eller Mæler kunne

dannes i Aflejuinger, det ogsaa med sagte Skraaning stiger

op over Havfiaden.

Men hvad der saaledes her er anført med Hensyn lil

de egentlige Stranddannelser, maa utvivlsomt— som allerede

ovenfor antydet — ogsaa kunne gjøres gjældende ligeoverfor

de terrasseformige Trindannelser, der mere direkte ere al

tilskrive Vasdragets og Havets forenede Arbejde. Forskjel-

len er jo væsentlig den, at de Slam- og Sandmasser, der fø-

res ud ved Vasdragene, blive saameget betydeligere, og at

der saaledes udfordres en forholdsvis stærkere Strømsætning,

foråt dette kan skylles væk og hindre Biindfældningen un-

der Foden af den engang dannede Afsats. Men den Styrke,

hvormed Strømmen slryger frem, er jo afhængig af mange

Forholde, og Strømsætningens Styrke kan i høj Grad variere

paa de forskjellige Punkter Her gives saaledes Steder, hvor

Strømmen i Springtid løber med en Hastighed af indtil 2

geogr. Mil i Timen.

Tænker man sig, at Terrassen engang er dannet, og

saa Bunden stiger under Landets langsomme Hævning, saa

kan der forudsættes, al Strømgangen langs Afsatsen enten

kan afbøjes saaledes, at den følger med det stigende Plan

under Afsatsen, eller ai den holder sig i sit gamle Spor cllei-

i den gamle Dybde, idet den i saa Tilfælde maa udgrave af

den løse Undergrund i omtrent sanune Forhold, som denne

sligor. Men dernæst var der vel ogsaa Mulighed for, at

Strømgangen i sine Tilfælde kunde komme til at forgrene sig,

eftersom G runden hæver sig, saa en Arm maaske fremdeles

kunde følge sin gamieVej langs Afsalsens Fod, mons en an-

den Gren maaske kunde bøjes til Siden og begynde at virke

ti) Dannelsen af el nyt dybeie liggende terrasseformigl Trin.

Med Hensyn lil denne sidste Forudsætning, saa maa
det Sporgsiiiaal naluciigen stille sig frem, hvorvidt der under

Haviiadou kan viese ai paavise lignende terrasseformige Trin

som ovenom samme — alisaa dybere liggende Tiin end den

egentlige Marbakki*. Det ligger imidlertid i Sagens Natur
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al det altid vil blive vanskeligt fuldt afgjørende at kunne besvare

detle Spørgsmaal, da man gjennem en sanimenhæugende Række

Lodskud vel kan skaffe sig fuldOplysningoni HavbundensKonlur-

forholde og Beskaffenlieden af sammes øverste Skikl, men

der-iraod ikke drage sikre Slutninger om Giundens Beskaffen

-

lied i de dybeie Lag. Som et Forsøg paa at faa disse For-

holde nærmere undersøgte, har jeg ladel optage et Profil

tversover Tromsø-sundet fra nordre Side af Tromsdalselvens

Udløb over til Bunden af Biedvikbuglen paa Tromsøen —
til Stranden ved Landstedet , .Minde" stiax nordenfor

Tromsø By.

Dette Profil — Fig. 1 — kan med Hensyn til Længde-

maalene ikke gjøre Fordring paa nogen absolut Nøjagtighed,

da disse efter Sundets Længde alene ere afsatte efter et

Skjøn. Dybdebeslemmelserne ere derimod givne ved en saa-

godtsom sammenhængende Række Lodskud, saa Profilet dog

i del væsentlige kan antages at skulle fremstille det virkelige

Forhold.

Det vil af detle fremgaa, al dei fra Elvemundingen og

ned til Sundets største Dybde spænder sig langs Sundet i

nord — sydlig Retning tre terrasseformige Alsalser, hvoraf

navnlig den første — den egentlige Marbakke — er bestemt

udpræget med en temmelig stejl Endeflade af omtrent 50 Fods

Højde i Vertikalsnittet. At denne første Afsats helt og holdent

er byggel af lø.^e Masser synes paa det bestemteste at frem-

gaa deraf, at den, foruden at vise deu fornævnte Afsats efter

Sundets Længderetning, ogsaa har stejle Skraaninger mod Syd

lodret paa Strandlinjerne, Udover Sundet har nemlig Elven

skaaret sig dybt ned i disse løse Afsælninger, — ja denne

Tverafsats slikker endnu et Par Favne dybere ned end

Længdeafsatsen langs Sundet. Tromsdalselvens undersøiske

liCJe synes her i iængere Slrækning al kunne forfølges langs

denne Tverafsais. Hvorvidt de to følgende dybere liggende

Afsatser helt og holdent ere hyggede af løse Masser, eller om

del faste Fjeld her træder frem, alene overdækket af meie

underordnede Lag af Sand og Ler, ei' vel vanskeligt at af-

gjøre. Dog kunde der maaske være nogen Giimd lii at foi-

udsætte det føisie, ved at se hen til, at disse Afsatser, hvis

Overflade i ethvert Tilfælde dannes af Sand, Slam og Ler,

nærmest synes at oplræde langs Profilet fra Tromsdalselvens

Munding og i en Retning, der nogenlunde maa ligge i For-
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længelsen af dennes Leje. El andet Profil over Sundet søn-

denfor detle — nemlig fra Hungerbuglen over mod den syd-

lige Del af Tromsø By, saaledes helt iidenfor den mere di-

rekte Indvirkning af nogelsomhelst Vasdrag — viste saaledes

alene en Underbund med jevnt skraanende Flade, naar und-

tages den forhen nævnte Marbakke ved Hungerbuglen. Un-

der den saaledes maaske ikke saa ganske uberettigede Slut-

ning, at disse tre omhandlede terrasseformige Trin ere byg-

gede af løse Masser, vilde alisaa heraf fremgaa, at der ogsaa

undei- Havfladen kan optræde lignende terrasseformige Trin,

som de, der saa ofte ere at paavise langs Vasdragenes

nedre Løb.

Hvad der saaledes her er fremholdt med Hensyn til

Spørgsmaalet om Dannelsen af de terrasseformige af lø.se

Masser byggede Trin, gjør ingenlunde Fordring paa at skuPe

besvare delte i hele sin Almindelighed. Tverlimod skal del

villigen indrommes, al her endnu udfordres en Række af

lagllagelser og omhyggelige Undersøgelser, foiinden disse For-

holde kunne venles slillede i en fuldkommen klar Belysning.

Men ogsaa her foiljener det visselig at holdes fiem — hvad

der o\enfor er gjort med Hensyn til Spørgsmaalet om en

Sænknin.gsperiode inden Glacialliden — at det vel kan være

renest, samtidigt som Spørgsmaalet dog holdes aabent, nær-

mest al fæste sig ved de Forudsælninger, som aabne Kum for

jevnt fremskridende geologiske Udviklingsforholde. Landets

jevne og gradvise Niveauforandring maa paa Forhaand visse-

lig synes mere rimelig end den rykvise Stigning gjennem en

Række af Sæl. I det hele og store virker dog Naturen un-

der jevne og sikre Forholde.

II. Kirartærtiden.

At den saakaldte Istid, der for Sveriges og det sydlige

Norges Vedkommende har været Gjenstand for nøiagtigeUn-

dcrsogelser, ogsaa maa have strakt sine Virkninger udover

Nitrges nordligete Egne, maatte vel allerede paa Forhaand

syiiesrimeligl nok, og næn-meie Undersøge'ser ville ogsaa paa

det bestemteste godtgjøre dette. I en liden Afhandling „0m
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Tromsø Amts Hævning over Havfladen inden den glaciale og

postglaciale Tid", optaget i det Kgl. norske Videnskabers Sel-

skabs Skrifters YIB, har jeg som et første Forsøg behandlet

dette Spørgsmaal. Til de faa lagttagelser, jeg ved nævnte

Afhandlings Affattelse havde at støtte mig til, kan jeg nu

knytte en fuldstændigere Række af lagttagelser, samlede i Lø-

bet af sidste Sommer (1871). Det er disse, der kommer til

at danne Grimdlaget for nedenstaaende Fremstilling.

I Henhold til de gjorte lagtttagelser antages Kvartær-

tiden for disse Distrikters Vedkommende naturligst at grup-

pes i følgende Hovedled:

A. Glacialtiden med sine 2 Underafdelinger.

a) Den ældre glaciale Periode.

b) Den yngre glaciale Periode.

B. Den postglaciale Tid.

a) Den ældre postglaciale Periode.

b) Den yngre postglaciale Periode.

Disse forskjellige Tidsperioder skulle nedenfor nærmere

blive omhandlede i den her opstillede Orden. 1 Henhold til

den i Inledningen gjorte Fremstilling vil der herunder blive

gjort gjældende paa den ene Side, at nogen Sænkningsperiode

gjennem Kvartærtiden ikke er at paavise, og paa den anden

Side, at Landets Hævning gjennem hele denne Tid er fore-

gaaet langsomt og jevnt — og ikke stød- eller rykvis.

A. Glacialtiden.

a) Den ældre glaciale Periode.

Ved Slutningen af dun tertiære Tid eller ved Begyn-

delsen af Glacialtiden laa Landet her adskillig lavere end nu,

eller — hvad der er det samme — Havet indtog et forholds-

vis højere Niveau. Med fuld Nøjagtighed at fastsætte Maa-

let for Landjordens Stigning fra nævnte Tidsperiode ned til

vor Tid dertil mangler de nødvendige Forudsætninger. Nær-

mere Undersøgelser kunne maaske godtgjøre, at de Slutninger,

man nu var istand til at drage for Bestemmelsen heraf, ikke

angive det højeste Grændsetal. For Tiden kan man heller

ikke komme Sagen nærmere end ved at udtale, at Landjor-

den inden disse Distrikter ved Afslutningen af Glacialtidens

ældre Periode har ligget mindst 300 Fod lavere end nu.

Under dette Glacialtidens ældre Afsnit maa ikke alene

Indlandet have været dækket med Is, men Isen maa ogsaa have

8



udfyldt Dalene, Fjordene og Sundene, idet der gives

hyppige Vidnesbyrd om, at Ismasseiiie have gledet nd

overalt, følgende de store Fjordløb og Sundene. Men Is-

masserne maa ogsaa derunder have skudt ned dybt un-

der Havfladen og ogsaa her øvet sine destruerende Virknin-

ger — mangengang raaaske helt ned til Havbunden.

Saadanne Vidnesbyrd om det gamle sammenhængende

Isdække foreligge her paa mange Steder i Bergpartiers af-

rundede, glattede og polerede Overflade, i Skuringsstriber samt

i udbredte Al^ætninger af Sand, Grus og Rullesten.

Skuringsstriber ere at paavise paa mange Steder, hvor

det er aabenbart, at de ikke kunne være at tilskrive lokale

Gletschere. Saadanne ere aflæste fra den nuværende Strand-

bred — endog derfra stikkende ned under Havfladen — op

til en Højde af noget over 1000 Fod. Indtil denne Højde

er her paa flere Steder fundet udprægede Skuringsstriber, og

der er vel al Grund til at forudsætte, at de ville kunne findes

i endnu langt større Højde. Der kan imidlertid være nogen

Rimelighed for, at Skuringsstriber sjeldnere ville være at paa-

vise i iløjfjeldet og paa Højsletterne end i Lavlandet og over

de lavere Uggende Fjeldpartier og navnlig langs Sti-andlin-

jerne. For det første er den største Del af disse Distrikters

Iiullandsvidder bygget af Glimnierskifer og dermed besiæg-

tede Bergarter, der paa den ene Side ere iidet egnede til at

bevare de engang afsatte Striber, og paa den anden Side ogsaa

oftest, selv op iuiod de største Højder, ville findes skjulte af løse

Bedækninger, som Sand, Grus og Rullesten. Og dernæst

kan der vel i det Hele være Sandsynli^hed for — hvad der

navnlig er fremhævet af Sexe i hans førnævnle Afhandling —
at de ydre Aarsager, der bevirke Forvitringen, i Højlandet

er stærkere end i Lavlandet

Som Punkter, hvor saadanne karakteristiske Skurings-

striber ere aflæste, skulle fremholdes;

1) I Kvænangsdalen paa søndre Dalside, hvor for-

trinlig udprægede Striber ere fundne i en Højde af lidt over

1000 Fod, afsatte i haard kvartsitisk Bergart, der i lange

Strækninger træder frem i Dalfladen, fri for ydre Bedæknin-

ger. Striberne stryge her parallel med Dalløbet og ere at

paavise gjennem en betydelig Længdestrækning. Her ligger

en klar Udtalelse for, at Indlandsiseu har skudt frem langs
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Dalløbet, og at Dalen altsaa maa have været dækket med Is

fra Bunden op mindst til nævnte Højde.

2) Paa øvre Flade af Storberg udenfor Ravelsejdet.

Skuringsstriberne gaa lier i nord-sydlig Retning, og Ismas-

serne maa her have skudt sig frem langs Reisenfjord. Heller

ikke her kunne Striberne — ved at se hen til de stedlige For-

holde — være at tilskrive lokale Gletschere, men maa upaa-

tvivlelig være at søge fra en Tid, da mægtige Ismasser strøg

ud fra Lyngenfjord, Rotsundselvens og Reisenelvens Dalføre.

3) Langs Stranden paa den lave Tromsø er ret

udprægede Skuringsstriber at se i de der opstikkende Kalk-

stensknause saavel paa Øens sydøstlige Side ved Lånes som
paa den vestlige ved Langnesgaardene. Striberne gcia no-

genlunde i nord-sydlig Retning og angive saaledes, at Ismas-

serne have skudt sig frem fra Syd mod Nord og saaledes ri-

meligvis have havt sit Udiøb fra den dybt indskaarne Btils-

fjord, Ogsaa her er der liden Rimelighed for, at de kunne

være at tilskrive lokale Gletschere, der i saa Tilfælde maatto

have skudt ned fra Øens Skraaninger i østlig eller vestlig

Retning og de af dem dannede Striber have strøget i samme
Retning. Af de her nævnte Striber ligge de fleste ved Høj-

vande under Havfladen og holde sig friske og rene der, hvor

Stenen daglig overskylles af Søen. Saasnart man derimod

her naar op over Havvandets Niveau og af disse højere lig-

gende Partier iuden de omhandlede Kalksteusknause skaver

væk det samme overdækkende Mos- eller Muldlag, ville Sku-

ringstriber ikke længer være at finde. Her maa de antage-

lig være udviskede gjennem Forvitringer, da det ellers vilde

være en forunderlig Tilfældighed, at de netop skulde naa op

til Havlinjen og ikke højere op i samme og af samme Berg-

art hyggede Knaus. I min ovennævnte Afhandling „0m
Landjordens Stigning inden Tromsø Amt" har jeg fremhævet

dette Forhold og deraf draget den Slutning, at de her under

Højvande liggende Skuringsstriber ikke kunne have ligget i

et højere Niveau, da de i saa Tilfælde utvivlsomt vilde være

blevne udvidskede gjennem Forvitring, hvorfor den her optræ»

dende grovkornige Kalksten i høj Grad er udsat For det

Tilfælde, Landet fremdeles er i Stigning, ville ogsaa disse Stri-

ber, paasnart de helt ere traadte frem over Havfladen, rime*

ligvis inden føje Tid blive udvidskede.

Det her fremstillede Forhold synes ogsaa at skulle be-

8*



styike den ovenfor antagne Forudsætniug at Skuringsstriber

ogsaa n)aa være dannede under Havfladen.

Men naar det saaledes maa sættes sora utvivisomt, at

disse Skuringsstriber ere afsatte under Havfiaden, saa frem-

gaai- atter heraf — under den ovenfor nærmere udviklede

Forudsætning, at Landet ikke har været i Sænkning under

noget Tidsafsnit af Glacialtiden — at de maa være dannede

i en betydelig Dybde. Der skal senere søges godtgjort —
livad der alt ovenfor er antydet — at Landet ved Afslutnin-

gen af den ældre glaciale Periode maa have ligget niindst

300 P'od laveie end nu, og mindst i denne Dybde under den

nuværende Havstand maa disse Striber være furede. Ved

Slutningen af denne ældre glaciale Tid var den sammenhæu-
gende Fastlandsis paa det næ^rmeste trængt tilbage fra Fjor-

dene og Sundene, og alene svømmende Ismasser kunde endnu

drive om her.

Det har saaledes væiet helt storartede Forholde, hvor-

under Ismasserne ii ve virket gjennem den ældre Glaciaitid.

Fastlandsisen maa have skudt ud fra Bunden af den dybt

indskaarne Balsfjord, fulgt sammes Løb udover, mod og hen-

over Ti omsoen, og derunder skuret Fjeldgrunden i en Dybde

af mindst 300 Fod under Havfiaden. At Isen saaledes kan

have virket ned til denne Dybde, er dog heller ikke saa gan'

ske urimeiigt. Paa Spitsbergen er der saaledes at paavise

Indlandsis — f. Ex. den forhen omtalte Ismasse ved Bjørne-

Bay — der stikker indtil 1 Mil udover Søen og udover denne

Strækning viser en liøjde over Havfiaden, dci- efter Medde-

lerens Skjøn er opgivet til niellem 30 og 50 Fod. Her kunde

altsaa denne IVemglidende Ismasse gjerne skure Havgrun-

den indtil en Dybde af mellem 3G0 a 600 Fod. Ogsaa fra

Novaja Semlja er i Indledningen til denne Afliandling nævnt

oui Indlandsis, der skyder langt ud over Havet, og som ^

Henhold lil Maalinger strax i Nærheden af Iskanten maa
skure henover Havgrunden indti] en Dybde af 60 Favne eller

360 Fod.

Denne ældre Glacialtids Grus- og Sandafiejninger ville

— som paa Forhaand rinieligt — kunne være at finde paa

saagodtsom ethvert Punkt indeu disse Distrikter. Til enhver

Tid at afgjøie, hvad der af disse Dannelser tilhører den

egentlige Glaciaitid, og hvad senere Tider, vil ofte være umu-
iigt. Det samme gjælder ogsaa Morænevoldene, Med Hen-
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syn til dem kan det ofte være vanskeligt bestemt at afgjøre

Tidsspørgsraaalet Her skal derfor alene fremholdes nogle

faa Punkter, hvor disse Dannelser ere mest udprægede saavel

med Hensyn til Massernes ydre Form som ogsaa med Hen-

syn til deres Mægtighed.

Op under Foden af det fra Højfjeldet opstigende Kaa-

fjord Haldi (Reisduoddar Haldi) vil man i en Højde over

Havfladen af henimod 3000 Fod træffe paa et stort Antal ud-

prægede Volde, hyggede af Sand udadtil og i det indre maa-

ske af Rullestensblokke. Flere af disse spænde sig saaledes

om Haldis Fod, at de maaske nærmest ere at opfatte som Fn-

demoræner, dannede af de fra Haldi nedglidende Ismasser.

I et Højfjeldsdalføre, der i Nærheden af Haldi fører over til

Fjeldvandet Somas Jaur ved den finlandske Grændse, stræk-

ker sig i Dalbundcn efter sammes Længderetning eti

Vold af anseehg Længde og danner over et langt Stykke Vej

Skillet mellem tvende Smaavande. Ogsaa denne Vold er i

det ydre bygget af Sand og er vel nærmesf at opfatte som

en Midt-Moræne (Mittel-Moræne). Højden over Havfladen er

antagentlig 2500 Fod 0»

I Fjeldmassen paa vestre Side af Reisonelv i Skjerv»

Præstegjeld skjærer sig et Højfjeldsdalføre ind omtrent pa-

rallel med Reisenelv. Igjennem denne Højfjeldsindskjæring

fører mindre Vasdrag paa den ene Side ned til Gaarden Sap-

pen ved lieisenelv og paa den anden Side ned til Puntael-

ven, — en Sideelv til Reisenelv, og som falder ud i samme

et Par Mil ovenfor Sappen. Her ved Vandskillet i denne

Gappera-Dal i en Højde af noget over 2000 Fod over Hav-

fladen er at træffe flere saadanne anseelige Volddannelser.

For Tiden fiudes ikke Isbræer paa noget af de her

nævnte Punkter, ligesaalidt som i sammes mere umiddelbare

Omgivelser. Med Undtagelse af en og anden enkelt og min-

dre gjeuliggende Sneplet er Fjeldpartierne her i Regelen fri

for Snebedækninger fra Slutningen af Juli eller Begyndelsen

af August. Disse Volddannelser skrive sig saaledes utvivl-

somt fra en Tid, da der her raadede ganske andre klimati-

ske Fornolde end nu, og navnligen vidne Voldene i Høj-

fjeldsindsænkningerne mod Somas-Jaur ligesom ogsaa i Gap-

') Disse Dannelser ere nærmere omhandlede i min Afhaudliug „Tromsø

Amts Geologi" II, Pag. 121.
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pciadal 0111, at Højlaudet paa den Tid, disse Volde dannedes^

maa have været dækket med niægtige Ismasser. Medens
disse saaledes nærmest maa antages at være afsatte inden

den egentlige Glacialtid, kunde det derimod maaske være
mere tvivlsomt, om Volddannelserne under Haldis Fod ere fra

denne Tid, eller om de ere at tilskrive lokale Gletscliere, der

som Levninger fra den ældre Glacialtid endnu gjennem en

sildigere Periode skjød ned fra Haldis mægtige Fjeldkolos.

Strax ovenfor den øverste Gaard Frihedsli i Dividal

— en Sidedal til Maalselven — stikker frem paa søndre Side

af Elv og fra en betydelig Højde en skarp langstrakt Vold i

en udadgaaende skråa Retning ned mod Elven. Voldens

øvre Kant eller Ryg bar saaledes ogsaa en stærk Heldning

ned mod Elv. Voldskraaningerne til begge Sider have en be-

tydelig Højde. Den er i saa Henseende en af de mest ud-

prægede Volddannelser, der ere paaviste inden disse P^gne.

Under Volden paa den ytre Side løber en liden Fjeldbæk

ned til Divielven. Langs Voldens Ryg fører en stærk Fjeld-

sti opunder de højere Fjeldlier.

Ved Gaarden Overby ved Fjeldfroskelvens Udløb i

Maalselven hæver sig en langstrakt og mægtig Sandvold, i det

Indre rimeligvis bygget af Rullesten. Den lukker i længere

Strækning for Fjeldfroskelvens vide Lavland og maa antage-

lig være dannet paa en Tid, da Fjeldmasserne om Fjeldfrosk-

vandet og Tagvandet vare dækkede med Ismasser. Fjeldfrosk-

vandet ligger 275 Fod over Havfladen og laa saaledes under

den ældre Glacialtid under Havfladen. Malangen stak sig

nemlig da som en dyb Fjord op til Rosta-Vand paa den ene

og til Fjeldfroskvand paa den anden Side. Forsaavidt denne

Vold her er fra den ældre Glacialtid, maa den altsaa være

afsat under Havet i Fjordens indre og saaledes forholdsvis

stillestaaende Basiu.

Stordalen er en Fjelddal eller et bredt Fjeldskar, der

skjærer sig tvers igjcnneni Fjeldmassen, der skiller niellem

Torne-Vandets Vandsystem paa svensk Side og Salangsdaleu

paa norsk. Kulminalionspunktet i Stordalsskaret, der hvor

Vandskillet er mellem Salaugsdal og svensk Lapmark, ligger

omtrent 1500 Fod over Havfladen. Igjennem Dalen strøm-

mei paa norsk Side Storelven, der er Salangselvens øvre

Løb. I den øvre Del af Stordalen findes tildels mægtige

Sandaaser, rimeligvis i det Indre ogsaa opfyldte med Rullesten.



125

De hyppige Urder og de store SamliDger af mere spredt

liggende Kullestensbiokke bør ikke ganske lades uberørte.

Ogsaa her gjælder det imidlertid, at det ofte vil være over-

ordentlig vanskeligt, for ikke at sige ligefrem umiiligt, at

kunne afgjøre, hvad der i saa Henseende er at henføre til

Glacialtiden, og hvad til senere Tider. De samme Kræfter,

der under Glacialtiden virkede til Løsningen af større og

mindre Blokke og Brudstykker af den faste Fjeldgrund, vir-

ke jo ogsaa den Dag idag. Paa den anden Side ligger det

dog i Sagens Natur, at de i dette Stykke under Glacialtiden

virkende Kræfter arbejdede med en helt anden Intensitet,

end Tilfældet kunde være gjennem senere Tidsperioder, da

Forholde indtraadte, der nærmede sig til eller bleve ensar-

tede med dem, der raade inden vor Tid. Men i paa Henseende

synes der ogsaa at kunne være nogen Grund til efter Mæg-

tigheden af det saaledes udførte Arbejde at drage Slutninger

om, inden hvilken Tidsperiode dette nærmest kan antages

at være udført.

Det er navnlig inden de af Gabbro (og Hyperit) hyg-

gede Fjeldmasser inden Lyngen og Skjervø Præstegjelde, at

man vil finde de hyppigste og mest udbredte Urder. At flere

af disse væsentlig maa være fra den egentlige Istid, synes

at fremgaa baade af deres tildels betydelige Udstrækning og

af deres Beliggenhed, idet de oftere optræde under det frem-

springende Afhæng fra højere liggende Fjeld dale eller Fjeld-

skar. Saaledes skal her navnlig fremhæves Rødberg-Urden

ved den lille Fjord Lyngskjosen, der fra Ulfsfjord fører ind

til Lyngsejdet. Urden breder sig her udover lange Stræk-

uinger langs Fjorden under Afhænget af Rødbergselvens tem-

melig dybt indskaarne Fjeldsprække.

Gumpenelv er en Sideelv til Skøelv, der fra Skø-Vand

fører ned til Sør-Reisen. Gumpenelv har sit Udspring lige

i Nærheden af det omtrent 1200 Fod over Havfladen liggende

Fjeldvand Stens - Våndet paa den vide Fjeldindsænkaing,

der mod Vest begrændses af Hauglifjeld og Stensfjeld, mod

Nord af Hjerttindens og mod Øst af Ala Gruppens niæg-

tige Fjeldmasser. Gumpedalen er en dyb og trang Fjeld-

sprpakke, der helt gjennemskjær den vestenfor den nævnte

Fjeldindsæukning liggende Fjeldnuisse, og altsaa staar

i umiddelbaj: Forbindelse med iiøjsletteu om Steiisvan

det. I Dalens øvre Del — noget over V4 ^^i^ nedenfor
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Stensyand — har en mægtig Urd spændt sig tversover Da-

len fra den ene Fjeldside til den anden og har saaledes

spærret Vejen, at endog Fjekllapperne med sine Rensdyrhjor-

der her er sat en Grændse for sine Flytninger nedover. Jeg

skal forøvrigt beniærke, at jeg ikke selv har besøgt dette

Punk, men har fra flere vel lokaliserede Mænd erholdt Med-

delelser om denne voldlignende Urd, — Meddelelser, der ere

fuldkommen samstemmige i Beskrivelsen af dens mægtige

Former.

Spanddalen er en trang Ual eller Fjeldkløft. der gjen-

nemstrømmes af Spanddalselven, der falder ud i Lavangen i

Ibestad Præstegjeld. Anseelige Urder træde her op langs

Fjeldsiderne og Fjeldskraaningernes lavere Afhæng, ligesom

Dalbunden er oftest dækket med talrige, tildels sjeldent mæg-
tige Blokke af Gneis og Glimmerskifer , der bygge de fra

Dalen opstigende Fjeldmasser.

De højere liggende Fjeldtoppe ville oftere findes saale-

des oversaaede med sammenhængende Bedækninger af større

og mindre Brndstykker og skarpkantede Blokke af den Berg-

art, der bygger Toppen, at man deraf modtager et Indtryk,

som om man skulde vandre paa Ruinerne af en engang langt

mægtigere Fjeldhøjde. Saaledes dannes Tromsdalstindens

Kegletop i det Ydre af saadanne sammenstuvede Masser af

løse Stene, der overalt ganske dække de mindre stejle Skraa-

flader. Ogsaa over selve Højtjeldssletterne kunne paa sine Ste-

der store Strækninger findes ganske oversaaede af Brndstyk-

ker af deu Bergart, der bygger Fjeldgrunden der.

Blokke af fremmede Beigarter — erratiske Blokke —
ville hyppig være at træflfe. De fleste af disse Flytblokke ere

rimeligvis flyttede paa svømmende Isflag og ville saaledes — i

Henhold til den i denne Afhandling opstillede Tidsinddeling

— blive at henføre til Glacialtidens yngre Afdeling. Et mær-
keligt Forhold skal her ikke lades uberørt. Oppe paa den

øverste Top af det over 4000 Fod høje Store Jerta opimod

Rigsgrændsen mellem Divielvens og Rostaelvens Dalføre fandt

jeg liggende en stor granitisk Blok. Store Jerta er et af de

højeste Punkter paa disse Kanter i vide Omkredse og over-

gaaes i Højde neppe af andre Toppe end Rostafjeld paa

Nordsiden af nordre Rostavand. Granit optræder paa disse

Kanter i et større sammenhængende Bælte i de langt dybere

liggende Partier langs Divielven, medens Store Jerta og de
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andre langt højere liggende Fjeldpartier eie byggecle af Ski-

fer. SiJørgsniaalet er nu, hvorledes denne granitiske Blok

kan være konunen on yaa Toppen af Store Jertas isoleret

liggende Fjeldniasse, der hæver sig indtil et Par Tusind Fod

over det lavere liggende Iløjfjeldslandskab. Den faste l-jeld-

grund stikker overalt frem i Toi)pen af Jertn, og trods teni-

melig omhyggelige Undersøgelser var der ikke at opdage

Tegn til, at granitiske Gangpartier her skjød sig frem gjen-

nem Skiferen.

De under Glacialtiden fremglidende Ismassers Indvirk-

ning paa Udviklingen af Dal- og Fjordsystenierne ere at hen-

regne blandt de Spørgsmaale, der endnu ikke ere fuldstæn-

dig belyste. Navnlig er det Fjorddannelsen, som af mange

sættes i Forbindelse med Glacialfænomenet eller det engelske

Drift-Fænomen, idet Fjorde og Fjordsystemer væseiitlig tin-

des indskrænkede til de geografiske Bredder, hvor Glacialti-

den kan antages at have raadet. Dette er mærkeligt nok og

synes tilvisse paa den ene Side at antyde, at Fjorddannelsen

og Drift-Fænomenet staar til hinanden i et vist Tilknytnings-

forhold. Men paa den anden Side .synes Fjorddannelserne,

navnlig langs Norges Kyststrækning, at være udviklede i en

saa storartet Maaiestok, at det visselig paa Forhaand synes

lidet rimeligt at forudsætte, at Glacialtidens Ismasser herun-

kunne have været den væsentligste Faktor. Der er ogsaa en-

kelte Forholde at aflæse, som bestemtere pege i samme Ret-

ning. Ser mai! nemlig hen til, at Landet under Glacialtiden

laa mindst oOO P'ud lavere end nu, saa vil et Blik paa ved-

føjede Kart, sammenholdt med de i Slutningen af dette Ai-

,-:)iit frtiiiholdte Bemærkninger om Fordelingei! meihin i^and

og Hav paa denne Tid, vise at større Dele af vore nuvæ-

rende Fjordløb dengang dannede aabne Sund. Mange af

vore Fjorde ere netop dannede ved Landets Stigning gjoi-

nem de senere Afsnit af Kvartærperioden, ligesom der da

fremdeles — under Forudsætning af Landets vedvarende

Stigning — altid vil dannes nye og nye'. Kækkcr af Fjorde.

Under Stigningen ville Kyststrækningens Øer nemlig komme
til at forbindes, dels indbyrdes og dels med Fastlandet, ved

lave Ejdedannelser, og Sundene ville saaledes efter Omstæn-

dighederne gaa over til dybere Bugter eller Fjorde, ligesom

ældre Fjordløb derunder stadig kunne komme til at voxe ud-

over, samtidig soni de indre Fjorddele ville gaa over til Dal-
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fører. Forudsætningen om Isen som den væsentligste Fak-

tor ved Fjorddannelsen maatte nøvendigvis føre til Forud-

sætningen om, at Driften tillige har været den vigtigste Fak-

tor ved Dannelsen af Sundene, og at saaledes den Uendelig-

hed af større og mindre Øer, der som et bredere og sma-

lere Bælte brede sig ud langs Norges Kyststrækning, gjen-

nem Istidens Udgravninger ere adskilte fra Fastlandet. Men
at Isen skal have kunnet udføre saa storartede Udgravninger

er der ingen Rimelighed for.

I det store og væsentlige maa Fjorddannelsen være

uafhængig af Glacialtidens Ismasser. Kun i det Tilfælde kan

Isdriften mere direkte have virket til Fjoiddaunelpen, at den

gjennem sine Skuringer paa den faste Fjeldgrund har skaf-

fet Materiale til Udfyldningen af enkelte Smaasund og saale-

des i Forbindelse med Hævningskræfterue virket til Ejde-

dannelser og derved til Dannelsen af sammenhængende Fjord-

linjer.

Paa den anden Side er det dog utvivlsomt, at Glaci-

altidens Is har været et virksomt Middel til en fuldstændi-

gere Udvilkling af Fjordsystemerne. Det Arbejde, der gjen-

nem de lange Tider har været udført af denne ved Skurin-

gen hen over Fjordsidernes faste Fjeldgrund og ved Udgrav-

ning af Fjordbundene, kan visselig paa mange Steder have

været storartet nok til endog i væsentlig Grad at have for-

andret Landskabets mere oprindelige ydre Omrids.

Men hvad der saaledes her er fremholdt med Hensyn

til Istidens Forhold til P'jorddannelsen, maa ogsaa gjøres

gjældende med Hensyn til Spørgsmaalet om dens Forhold til

Daldannelsen, Naar enkelte mindre Tværdale undtages —

•

Dale, der nærmest kunne være at betragte som Bergkløfter,

og som maaske væsentlig kunne være dannede ved Erosion

gjennem Glacialtiden og Kvartærtidens følgende Afsnit — maa
de egentlige Dalfører, eller i ethvert Tilfælde Flerheden af

disse, utvivlsomt enten være ældre end Glacialtiden, eller og-

saa har Oalbunden inden disse paa den Tid gjennem sin

største Længde ligget under Havfladen. Det sidste er Til-

fældet med flere af vore længste Dalløb, saaledes Reisenel-

vens Dalføre i Skjervø Præstegjeld snmt Maalselvens og

Bardo Dalfører i Amtets sydligere Del. Under Giacialtiden

lulsendte Havet sine Arme gjennem dis.-t nuværende Dalløb

dybt ind i Landet. Navnlig er det i Amtets sydligere Del,
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at de større Dalfører have en paafaklende Lighed med mange

af vore Fjorddaunelser. Ligesom de P^jdd parti er, der be-

grændse disse, ikke danne noget enkelt sammenliængende

Berglegenie, men derimod ved hyppige lave Ejder ere son-

drede i mangfoldige større eller mindre Bergpartier, der

dukke frem ligesom Øer, — hvad de da ogsaa maa have væ-

ret i en ikke fjern Tid — saaledes vil Forholdet ogsaa tin-

des over store Dele af Amtets Indlandjstrækninger. Ifald

Landet her havde ligget indtil 500 Fod lavere end nu, vikle

vidtstrakte Partier at Indlandet om M^ndselven og Bardo

have udgjort en Gruppe af større og mindre Øer. Ogsaa

her er det aabenhart, at Daldannelsen i det væsentlige har

været ganske nafhængig af Isfænomenet, og at disse Ind-

landspartier laa der som en iSamling af større og mindre

Øer, forinden Istiden indtraadte, og tildels endog langt inde i

den. Men under Landjordens Stigning dannedes her føist

Fjerde, og disse gik senere gjennem Landets fortsatte Hæv-

ning over til Dalfører.')

Paa den anden Side er det dog ogsaa øjensynligt, at

Glacialtidens Ismasser efter en ofte storartet Maalestok maa

have indvirket udgravende og ud minerende. Spor af disse

udgravende Arbejder vil overalt være at trætfe i de opho-

bede Sandmasser i Glacialgruset i de udbredte Sandinger af

Rullestene og Blokke, — men den allerstørste Del vil rime-

ligvis være at tinde som udskyllede Masser paa Iluvbunden

udefter P^jordeiie og Sundene.

Et Par Lokaliteter, hvor Glacialtidens Ismasse navnlig

synes at have virket under ret storartede Forholde, skulle

her na-iujcre omhandles. Forinden skal dog loiudskikkea

nogie almindelige Bemærkninger med Hensyn til de her op-

trædende Dalformer.

Vore Dalfører kunne optræde under tvende allerede

ved første Øjekast væsentlig forskjellige Former og ere efter

disse at sondre i tvende Hovedgrupper. Den ene Afdeling

dannes af saadanne Dalfører, der indad lukkes af den Fjeld-

') Professor Kjerulf er i sin Afliandliug om ,,Grunclfj eldets Mægtig-

hed i Norge" med Heusyu til Spørgsmaalet om Fjord- og Dal-

dannelsens Forhold til Erosiou og Isens Paavirkuiug kommet til

samme Resultat som her er fremholdt. Haus Bemærkuinger i saa

Henseende kom mig først for Øje, efterat denne Afhandling alle-

rede var afsluttet.
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masse, Dalen skjær sig ind i, ved en mer eller mindre stejl

Endevæg. Disse kunne betegnes som lukkede Dalfører.

Andre besidde ikke nogen saadan Endevæg, men gjennem-

skjær helt — men vistnok under en stadig Stigning indover

— den Fjeldmasse, som paa lange Strækninger har dannet

Dalsiderne og ender bagenom denne i en Højfjeldsslette eller

Højfjeldsindsænkning, der saaledes er lavere end den gjen-

nemskaarne Fjeldmasse. I Modsætning til de under første

Afdeling kunne disse benævnes som aabne Dalfører. Til

disse aabne Dalfører ere fremdeles vel ogsaa mange af vore

Ejdefar nærmest at henregne, idet de kunne være at opfatte

som tvende, fra modsat Kant førenc'e, aabne Dalløb, der

støde sammen i Ejdets Kulminationspunkt.

Ser man hen til de inden disse Egne optrædende Dal-

fører, saa vil i Regelen de længste og rigest udstyrede fin-

des at være aabne Dalløb, medens de mere underordnede

som Tværdalene oftere ere lukkede. Som charakteristiske

Exempler paa aabne Dalfører kunne nævnes : Rostaelvens

Dalføre, Dividaleu — en lang Sidedal til Maalselven — Stor-

fjorddal i Lyugen og antagelig ogsaa Reisenelvens lange Dal-

løb i Skjervø Præstegjeld. Derimod er Parasdal i Lyngen,

Sørdalen i Bardo lukkede Dalfører. Salangsdal i Bardo —
hvorom mere nedenfor — kan nævnes som et ejendommeligt

Mellemled mellem de her omhandlede Dalformer.

Naar der ovenfor er fremholdt, at Daidannelsen her

ikke staar i noget direkte Forhold til Glacialtidens Ismasser,

saa vil det af den her leverede Fremstilling fremgaa, at der-

under nærmest er tænkt paa de aabne Dalløb. Andet kan

— som allerede ovenfor antydet — Forholdet være med Hen-

syn til de kikkede Tværdale, der i Regelen have et kort Løb

og som oftere kunne være at opfatte alene som noget dybere

indskaarne Fjeldkløfter, At mange af disse netop under

Glacialtiden kunne have faaet sin første Tildiinnelse, kan der

visselig være adskillig Sandsynlighed for.

Det er ovenlor antydet, at Saiaugsdalen danner lige-

som et Mellemled mellem aabne og lukkede Dalfører, De

orografiske Forholde ved Dalens indre Aialutning er søgt an-

skueliggjort ved Rids Fig. 2. Den egentlige Salangsdal af-

sluttes her under Storklættens Fod, men udsender herfra tre

Forgi'eninger, livoraf de to som forhold-'. is trange Fjekldaie

gjennemskjær Grændsetjeldet mellem Norge og Sverige, den
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tredie derimod fører over til Ofoten. Disse ere Budalen,

Stordalen og Rødbergdalen. Stordalen er et temmelig bredt

Dalløb og kan paa en vis Maade være at opfatte som Ho-

veddalens første Begyndelse — en Opfatning, der ogsaa

gjøres gjældende af Salangsdaiens Opsiddere. Overgangen

fra Hoveddalen til Stordalen er jevn og kims med ringe

Stigning. Ti! Budal og Rødbergdal er Stigningen derimod

mere paafaldende. Ved Gaarden Bonnes støder Budalseiven,

Storelven og llødbergelv sammen og danner Salangselven.

Her i den egentlige Saiangsdals øvre Del om Gaar-

dene Bonnes og Haakstad har Fjeldsiderne trukket sig langt

tilbage, og Dalbunden danner en for vore Dalfører jevn og

vidstrakt Flade, — i sin Tid utvivlsomt Bunden af et ret

anseeligt Ferskvand. Strax nedenfor Haakstadgaardene be-

gyuder Dalen atter at knibe sig sammen, Dalbunden bliver

ujevn og bakket, ligesom lavere tildels af Granit byggede

Aasrygge her spænder sig tværsover Dalen og lukker for

Bonnessletten. Der kan maaske være nogen Sandsynlighed

for, at dette vide, indelukkede Dalbækken om Bonnes for en

ikke uvæsentlig Del kan have modtaget sin ejendommelige

Form gjennem Udgravninger af de uhyre Ismasser, der i sin

Tid have gledet ned gjennem Rødbergdal, Stordalen og Bu-

dalen, og som liave flydt sammen til en Strøm under Stor-

klættens nordre Afhæng.

Det ovennævnte lukkede Dalføre Sørdalen i Bardo

skjær sig fra Gaarden Strømsmo ind i Grændsefjeldet melleni

Bardo paa norsk og Toi'ue Vand paa svensk Side. Dalen

viser oftest næsten lodrette Fjeldsider med hyppige Urder

og Udrap, navnlig der, livor en temmelig mild Lerskifer byg-

ger Fjeidgrunden. Fra Dalens øverste Gaard Sørgaard ned

imod Sørdalseivens Udiøb i Bardo ~ i en Længdestrækning

Jif næsten 1 Mil — danner Dalbunden en sammenhængende

saagodtsom hoiisontal Flade, der er optaget af store veldyr-

kede Gaarde. Dalbunden ligger her neppe mere end 300

Fod over Havfladen og har saaledes rimeligvis under Afslut-

ningen af Glacialtidens ældre Aisnit ligget under Havfladen.

Der synes at være al Grund til at forudsætte, at Glacialti-

dens Ismasser her have virket ikke alene i stor Maalestok

destruerende hmgs Dalens Sidevægge, men at ogsaa den al-

lerede ved første Øjekast saa paafaldende flade og jevne

Dalbund nærmest er at tilskrive disse.



Paa Nordenden af Øen Kaagen i Skjervø Præstegjeld

skjær sig i en Højde af lidt over 1000 Fod over Havfladen

en liden Dal eller Kløft ind i Istindernes mægtige Fjeldmasse.

Dalen, der har en næsten rundagtig Form med en Gjennem-

snitslinje af omtrent 4000 Fod, er ganske udfyldt af det saa-

kaldte Kvitnesvand, fra hvis Bredder Fjeldvæggene paa de

tre Kanter stige op i stejle Styrtninger. Ved Dalens Aab-

ning mod Nord er den stængt ved en Vold, der hæver sig

en 30 a 40 Fod over Kvitnesvandets Flade Det er det faste

Berg, der træder frem i denne Vold, — den samme hyperi-

tiske Sten, der bygger Istinderne.

Ogsaa paa Kvænangstindernes Halvø ovenfor Gaarden

Valan er der en Bergindsænkning ganske ensarlet med den

nævnte paa Kaagen. Mægtige Ismasser skyde ned imod

Våndet, der fylder Indsænkningen.

Paa begge disse Punkter har Elvedraget fra Indsænk-

ningen brudt sig Vej gjennem den foran liggende faste Vold.

Der kan ve! ikke være Tvivl om, at det er Isen, der

har udhuletDalbunden indenfor Voldene og saaledes dannet

den egentlige Kum for de nævnte Fjeldvand,

Vore Fjeldpartier ville ofte findes i høj Grad spaltede

af Fjeldskar og ellers ogsaa sønderrevne ved Snit i de for-

skjelligste Retninger. Dette gjælder navnlig de af Gabbro

og Hyperit hyggede Landstrøg. Men dette Forhold er ogsaa

paa sine Steder ret stærkt fremtrædende inden de af amfi-

bolitisk Skifer og selv Glimmerskifer hyggede Fjeldmasser.

Disse Hevner og Skar ligge imidlertid ofte over lange Strøg i

nogenlunde bestemte parallele Retninger, og for dette Tilfælde

maa de i sin første Oprindelse vel snarest være betingede af in-

denfra virkende Kræfter som Hævnings- eller Sænkningskræf-

ter. Paa den anden Side er der dog ogsaa vel al Rimelig-

hed for, at Glacialtidens Is ogsaa her kan have udrettet

store Ting til en videre Udvikling af disse Spalters mere op-

rindelige Former.

Der, hvor derimod disse Indskjæringer optræde som

mere underordnede, som Kløfter, der skjær sig ind i Berg-

1

massen uden at gjennemsætte samme saaledes som de almin-

delige Fjeldskar, der er der oftest Rimelighed for, at de ere

af langt senere Oprindelse, Og i dette Tilfælde kunne de

vel nærmest være el Resullal af Istidens udgiavende Kræfleni

En lignende Opfaining er ovenfor gjort gjældende ligeoverfori
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enkelte af de saakaldte lukkede Dalfører, — men her, hvor

Udgravningsarbejdet har været forholdsvis lidet, kan en saa-

dan Slutning ogsaa synes saameget niere rimelig. I de af

amfibolilisk Skifer og Glimmerskifer hyggede Landstrøg vil

man hypi)ig træfie paa saadanne Indskjæringer med lodretle

Styrtninger af ofte mange Hundrede Fods Fald. Skiferslra.

terne ville paa saadanne Steder i Eegelen falde indover fra

Styrlningerne. I saa Tilfælde maa Udgravningerne rimeligvis

være foregaaede nedenfra, saa de højere liggende og fremsprin-

gende Bergpartier, efterhvert som de have tabt sit faste Un-
derlag, fra Tid til anden eie rasede ned. Men herved maa
ogsaa Udbrydningen af den faste Sten i væsenllig Mon være

fremskyndet.

Jættegryder vil man her træffe paa flere Steder. Me-

dens de fleste af disse ere fra en senere Tid, og mange endnu

øjensynlig eie under Dannelse under Fosseslupene og Elve-

nes Strømhvivler, er der ogsaa at paavise enkelte, der kunne

være fra den egentlige Istid, Strax ovenfor Ibestads Præste-

gaard lige ved den Vej, dei- derfra fører over lil Handelsstedet

Havnvik, findes der saaledes flere saadanne Jettegryder paa

et Punkt, hvor der intetsomhelst Tegn er til, at her nogen-

sinde kan have gaaet noget Elvedrag, Stedet ligger neppe

mere end 50 Fod over Havfladen, og Jetlegryderne her maa

saaledes rimeligvis være dannede under Havfladen, maaske

endog i temmelig anseelig Dybde.

I Salangen, der hvor Fjordens indre Løb næsten un-

der en rei Vinkel bøjer ud mod sammes ydre Løb, spænder

sig tværs over Fjorden et Bælie af smaa Øer eller Holmer.

Paa den ydre Side af én af disse — den saakaldte Stoi- —
i en Fjeldknaus i Ramberget sees i Fjeldvæggen en halv cy-

lindrisk Udhuling eller et udåd aabent Hul af et Par Alens

Brede og flere Alens Højde. Dei stikker fra Havlinjen opad

i Rambergets uæsen lodrette Væg. Denne Udhuling, — hvor-

til der sikkerlig paa flere Sleder vil findes lignende Sidestyk-

ker - er utvivlsomt dannet af de under Glacialtideu inden-

fra udskyuende Ismasser, og maa i saa Tiifæide være udhulel

i en temmelig betydelig Dybde under Haxfiaden.

Som el Bidrag lil Belysningen af Forholdene iuden

Glacialtideu skal hei- noget nærmere omhandles Øen Tromsø

og den i Nærheden af samme udmundeude dybt indskaame

Balsfjord.
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Trorasøen er en omtrent 1 norsk Mil iang og 6 a 7000

Fod bred 0, der slrækker sig nogenlunde i nord-sydlig Ret-

ning. Den danner paa del nærmeste et sammenhængende

Berglegeme, hvis Længdeaxe stryger efler Øens Længde.

Øen stiger fra alle Kanter langsomt op til en Højde af fra

3 !ii 400 Fod over Havfladen. Nedslagsdistriktet er for ind-

skrænkel til, at større Elvedrag lier skulde kunne optræde —
kuns enkelte mindre Bække skyde paa sine Steder ned mod
Sundene. Aasskraaningerne ere saagodtsom overalt dækkede

med tildels mæglige Aflejninger, rigt indfleltede med Rulle-

sten eller hyppigere vel af mere skarpkantede Brudstykker

af de forskjellige Bergarter, der bygge Øens fasle Fjeldgrund.

I de lavere Partier dannes disse ef Blaaler (Muslingler), Sand

og Skjællag, Disse Bedækninger, der saaledes paa det be-

stemteste vise sig at være afsatte under Havfladen og tilhøre

yngre Tidsafsnit, skulle nedenfor blive Gjenstand for nser-

mere Omtale. Men ogsaa de højere liggende Aflejninger maa
for største Delen væie afsatte under Havfladen, idet der ind-

til en Højde af henved 300 Fod over denne i Sandaflejnin-

gerne er at paavise Lag af Blaaler eller rettere sandholdigt

Ler. Disse Leriag, der stikke frem i Øens stærkt heldende

Skraaninger, kunne ikke være afsatte i noget Ferskvand, —
de loliale Forholde ere her ubeiinget til Hinder for en saadan

Slutning — men maa være marine Dannelser. Sandet i Af-

lejningerne her er temmelig fin, glimmerrig af en graa til

gulgraa Farve, medens de øvre Partier vise en stærk brun-

ligrød Farve (^Rødsand). Disse Sandpartier vise — saavidt

der er iagttaget — ikke nogen Lagdeling; Sandet er ofte af

en melagtig Natur. Da jeg føist begyndte at fæste Opmærk-
somheden paa disse løse Bedækninger, lededes jeg herigjen-

nem til Forudsætningen om, at de maatte være afsatte paa

tørt Land. De svenske Geologer, f. Ex. Erdmann i sit Skrift

„0m Sveriges kvartære bildninger" samt C. W. Paijkull i

Skriftet „0m Istiden i Norden'\ betragte ogsaa Sandets mel-

aglige Beskaffenhed som et Vidnesbyid om dets Afsætning

paa tørt Land, Det ovennævnte Forhold, at Leriag af utvivl-

som marin Opriudelse ere al paavise ind^n disse Sandaflej-

ninger, indeholder imidlertid en Udtalelse om, at den melagtige

Beskaffenhed ingenlunde kan være at tillægge nogen afgjø-

rende Betydning med Hensyn lii Spørgsmaalel om de For-

holde, hvorunder saadanne Sandpartier ere afsatte. Det synes
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heller ikke paaForhaand urimeligt at forudsætte, at det nær-

mes! maa være afhængigt af Forholdene inden det Bækken,

hvor Sandet afsættes, om nogen stærkere Udvaskning af de

finere, mere slamagtigeBeslanddele vil kunne finde Sted eller

ej. I større Dybde, hvor Grundbrydning ikke kan finde Sted,

ligesom ogsaa i mere indelukkede Bækkener vil Sandet vel

kunne afsættes i sin mere oprin delige Natur.

Disse her omhandlede saa udbredte og ofte indtil flere

Favne mægtige Sandmasser, der i det Væsentlige ere de fint

pulveriserede Bestanddele af de Bergarter, der bygge Øens

faste Grund og saaledes efter al Sandsynlighed ikke kunne

være tilførte langvejsfra til sine nuværende Pladse, — disse

Aflejninger ere sikkerlig at tilskrive Istiden. Men saavel

dette, som det ovenfor paapegede Forhold, at der paa flere

Steder paa Tromsøen er at paavise Skuringsstriber, derpege

i syd-nordlig Retning, vidne i Fællesskab om, at de Ismas-

ser, der saaledes have skuret her, ogsaa have skudt sig frem

i syd nordlig Retning, og at de saaledes — som allerede før

paapeget — maa have været de fremspringende Partier af

den mægtige Indlandsis, der under Glacialtiden skjød sig

gjennem Balsfjorden udover mod Tromsøen og her skurede

langs sammes endnu under Havfladen liggende Sideskraa-

ninger.

Af disse Forholde paa Tromsøen kan altsaa den Slut-

ning drages, at denne under Glacialtiden maa have ligget

mindst 300 Fod lavere end nu, — en Slutning, der vil finde

sin yderligere Bestyrkelse i Forholde, der nærmere skulle

omhandles i følgende Afsnit, vedrørende Glacialtidens yngre

Afdeling.

Længden af Balsfjorden fra Bunden ud til Balsnes —
ved den egentlige Fjordmunding — er mellem 4 a 5 norske

Mile. Nærmere beseet, ender dog Balsfjorden ikke her, men

fortsætter udover, idet den udvider sig til et bredere Bassin,

der paa den ene Side begrændses af Fastlandet ud til Ulfs-

tinden og paa den anden Side af Kvalø og Ringvatsø. Paa

denne ydre Side er den sammenhængende Fjordlinje visselig

brudt ved et Par Løb, det ene søndenom Kvalø og det an-

det nordenom, hvorved Balsfjorden i denne udvidede Betyd-

ning er sat i direkte Forbindelse dels med Malangen og dels

med det egentlige Hav. I dette Balsfjordens ydre og bre-

dere Bassin ligger Tromsøen og længere Nord den store og

9
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høje Renø, Ser man imidlertid hen til Pybdeforholdene i

Fjorden fra Balsnes udover mod Tromsøen, saa kunde det

maaske være ligesaa rigtigt at henlægge Balsfjordens forlæn-

gede Løb noget anderledes. Fta Tromsøens sydlige Ende,

Lånes, skal nemlig — efter erfarne Fiskeres Beretning —
stikke frem i Retning mod Bak.nes en Undeivands-Kyg eller

Banke med en gjennemsnitlig Dybde under Havfladen af 30

Favne, medens Fjordbunden mellem denne Byg og Fastlan-

det og fremdeles nordover til henimod Indløbet af Tromsø-

sund viser en gjennemsnitlig Dybde af omtrent 50 Favne.

Bunden i dette dybere Løb, der altsaa ber o])fattes som Bals-

fjordens egentlige Forlængelse, dannes af Ler, medens den

nævnte højere Ptyg viser stenig Grund og saaledes danner

enten fast Fjeldgrund eller ogsaa en Byg af løse Stenblokke,

Gjenneni Tromsøsundet aftager Havbundens Dybde indtil 15

Favne, og først lidt nordenfor Tromsø By bliver Dybden no-

get større, idet den mellem dette Punkt og Øens nordligste

Spidse varierer niellem 22 og 26 Favne. Gjennem Tromsø-

sundet er Bunden overalt Sand og Ler. Ramfjorden, der er

en liden Sidefjord til Balsfjorden og begrændset af mægtige

Bergmasser munder ud i samme tversoverfor Balsnes, har

ved sin Munding en endnu større Dybde end Balsfjorden.

Dens Dybde her angives nemlig til 80 Favne — paa et Sted lin-

des endog en Indsænkning af indtil 100 Favnes Dybde.

Dybdeforholdene — saaledes som de her ere fremstil-

lede — kunne maaske nærmest være at tilskrive Glacialti-

dens Is. De under denne Tid udover Balsfjorden fremsky-

dende Ismasser maa — som allerede ovenfor paavist — til-

dels have skuret henover Fjordbunden. Idet denne saaledes

er bleven fordybet, er det udgravede løse Materiale ført læn-

gere ud og opstuvet gjennem Tromsøsundets Løb. Rimeligt

kunde det vel ogsaa være — under Forudsætning af, at den

ovennævnte Banke paa Strækningen mellem Balsnes og Troms-

øens Sydende var dannet af løse Blokke — at Materialet til

denne i saa Tilfælde var medbragt af Balsfjordens Isstrøm.

Denne Banke vilde da næimest være at opfatte som en un-

dersøisk Sidemoræne.

Til fuldt berettigede Slutninger med Hensyn til de her

fremstillede Forholde mangler der visselig endnu en Række
af nødvendige Foiudsætninger. Det bør imidlertid fremhol-

deSj at der er al Sandsynlighed for, at et nærmere og om-
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hyggeligt Studium af Dybdeforholdene m. m. udover Kyst-

strækningens Fjorde og Sunde vil kunne være af væsentlig

Betydning for Belysningen af Forholdene inden den glaciale

Tidsperiode.

At Glacialtidens Is i disse nordlige Polaregne kan

have optraadt under mere storartede Forholde end i Norges

sydligere Del kan der vel være Rimelighed for. Heri kan

muligens ogsaa være at søge Forklaringen til, at der her —
idelmindste i Henhold til de hidtil gjorte lagttagelser — ikke

vil findes marine Aflejninger med en Mollusk-Fauna af sær-

lig udpræget arktisk Charakter. Idet Ismasserne her— idet-

mindste delvis — naaede ned til Havbunden i Fjordene og

Indsundene, var der inden denne æidre glaciale Tid kuns

lidet gunstige Betingelser tilstede for Udviklingen af en Mol-

lusk-Fauna. Forsaavidt Levningerne af en saadan udpræget

arktisk Fauna skulde væve at finde, maatte den nærmest

være at søge ved Havkysten udenfor Land- og Bundisens

egentlige Omraade.

Idet Landjorden her — som ovenfor paavist — under

Glacialtidens ældre Periode har ligget mindst 300 Fod dy-

here end nu og i denne Periodes tidligste Afsnit maaske

endnu adskillig lavere, saa vil heraf fremgaa, at Landets Kon-

turomrids igjennem denne Tid var temmelig afvigende fra

Nutidens. Ved at kaste et Blik paa Kartet Fig. 3 vil man
let kunne danne sig et Begreb om Landets Konfiguration ved

Slutningen af Glacialtidens ældre Periode. Det vil deraf

fremgaa, at Ødannelsen da var langt stærkere udpræget end

nu. Flere af de større Halvøer, der nu ved lave Ejder ere

knyttede til Fastlandet, vare da fuldt omflydte Øer. Den
store Halvø, der udbreder sig i Grændsestrøget mellem

Tromsø og Finmarkens Amter, var dengang afskaaret fra

Fastlandet, idet det lave Altejde dannede et Sundløb mellem

Kvænangen og Altenfjord. Lyngshalvøen, der nu ved Lyngs-

ejdet er knyttet til Fastlandet, var omflydt. Den store Halvø

mellem Sørfjorden i Lyngens Præstegjeld og Ulfsfjorden paa

den ene Side, samt Balsfjordeu paa den anden, dannede da

tvende store Øer, idet det 2 Mil lange Bredvikejde samt det

smale og lave Laxvandsejde laa under Havfladen. Det 2 Mil

lange Balsfjordejde mellem Balsfjord og Storfjord i Lyngen

naar ved silKulniinalionspunkt sandsynligvis noget over SOOFod

Om dette Ejde helt har ligget under Havfladen ved den her

9*
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omhandlede Periodes Afslutning, maa lades uafgjort, — der

kan dog vel være Sandsynlighed for, at saa var Tilfældet un-

der Glacialtidens Begyndelsesperiode. I saa Tilfælde har

altsaa de nu dybt ind i Fastlandet indstikkende Fjorde, Lyn-

genfjord, Ulfsfjord og Balsfjord — der optræde som et af

vore Egnes mest udprægede Fjordsystemer— i en ikke fjern

Tid alene dannet Sundløb, — deres nuværende Charakter

som Fjorde er af en senere Oprindelse. Den høje og af

Fjorde dybt indskaarne Kvalø — vestenfor Tromsø — var da

si)littet i 2 eller 3 Øer, idet Kalfjordeidet og antagelig og-

saa Ersfjordejdet laa under Havfladen. Store Partier af Sen-

jenøens østlige Side laa under Vand, og det nuværende Gi-

sund var da alene ved lave og smale Ejder skilt fra de

trange Fjorde, der fra Vesterhavet skjær sig ind i Senjen-

øens vilde granitiske Vestrand. Af Fjordene trængte Rei-

senfjord i Skjervø Præstegjeld sig indtil 6 a 7 Mil ind i

Landet fra den nuværende Fjordbund. Malangen naaedc helt

op til nedre Rosta-Vand og udsendte fra sin øvre Ende en

Forgrening op til Fjeldfroskvandet. En anden Forgrening

udsendte den længere nede opigjennem Bardoelvens Dalføre,

idet Havvandet her stak sig op imod Bunden af Sørdalen

næsten lige imod Piigsgrændsen. Salangen stak sig dybt ind,

helt op til Gaarden Kroken, hvor den nuværende Vej fra Sa-

langsdalen bøjer over til Bardo over den saakaldte Kobbe-

ryg. Dette er en lav Indsænkning, der maaske allerede i

Glacialtidens tidligere Afsnit kan have ligget under Havfladen,

hvorved altsaa den nuværende vidtstrakte Fastlandsstrækning

mellem Maalselven, Bardoelven og Salangselven paa den indre

og Gisund, Dyrøsund og Mjøsund paa den ytre Side har dannet

et Ølånd eller rettere en Øgruppe. Den her leverede Fremstilling

ur ingenlunde udtømmende, men angiver aleneForholdet i dets

mest fremtrædende Omrids. Naar de nødvendige Højdebe-

stemmelser engang ere forhaanden, vilde det i mere end én

Henseende være af Interesse at se Fordelingen mellem Sø og

Land under Istidens ældre Afsnit grafisk fremstillet.

Skjønt der ikke foreligger eller i ethvert Tilfælde ikke

ere aflæste ligefremme Vidnesbyrd om, at Landet inden Gla-

cialtiden har ligget mere end 300 Fod lavere end nu, saa kan

der dog allerede paa Forhaand være nogen Grund til at for-

udsætte — hvad der allerede før er antydet — at Landet i

Glacialtidens første Afsnit kau have ligget endnu adskillig
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lavere. For det første gjælder nemlig det ovenangivne Tal

300 Fod Afsliitningen af det her omhandlede Tidsafsnif, og

der er intet, der synes at pege hen paa, at Landets Hævning
netop da skulde være begyndt. Men dernæst synes ogsaa

de hyppige og dybe Gjennemskj æringer af saavel Fastlandets

som Øernes Fjeldmasser at pege hen paa en Tid, da Havvandet
naaede højere. Disse Gjennemskjæringer ere ofte iidprægedeEj-

dedannelser, f. Ex. Katfjordejdet *) paa den store Kvalø og

det ovennævnte Balsfjordejd mellem Balsfjord og Storfjord.

Disse naa over 300 Fod over Havfladen, og de højeste Par-

tier af samme kunne saaledes ved Periodens Afslutuing have

ligget tørre. Men det synes dog rimeligst, at disse forholds-

vis smale fremspringende Strimler maa være dannede paa

samme Maade gjennera Landets Stigning som de lavere Par-

tier af de samme Ejdedannelser, om hvilke det med Bestemt-

hed kan paavises, at de have været dækkede af Hav. 1 det

sydlige Norge er det paavist, at Landet under Glacialliden

har ligget mindst 500 Fod lavere end nu, og ved at se hen

til disse Egnes orografiske Forhold er der visselig adskillig

Sandsyulighed for, at dette Ta] nogenlunde vil angive det

rette Forhold ogsaa for disse Landsdeles Vedkommende.

b) Den yngre glaciale Periode.

Lidt efter [lidt mildnedes Klimatet og Isen begyndle

at trække sig tilbage. Fjordene og Sundene befriedes efter-

haanden fra de Ismasser, der gjennem den ældre Periode

havde udfyldt dem, tildels ligetil liavbunden. Fastlandets og

Øernes store sammenhængende Isdække gik efterhaanden

over til større eller mindre sondrede Partier — endnu gjen-

nem Perioden visselig baade talrige i Antal og af betydeligt

Masseindhold. Fra disse endnu anseelige, om og stadig aita-

gende Rester fra den ældre Isbedækning udsendtes stadige

Isflag og Isbjerge, der nu — paa Grund af, at Fjordene og

Sundene aabnedes mere og mere for de tidligere ofte sam-

menhængende Partier af den udglidende Indlandsis — kunde

bevæge sig til alle Sider og saaledej ogsaa, om Forholdene

dertil vare gunstige, fra Kyststrækningen ind mod Landet.

Med denne Periode begynder saaledes Transporten af Van-

dre-Blokkene (^P^rratiske Blokke), nemlig de, der flyttedes paa

svømmende Ismasser.

1) Ikke Kal^ordejde.
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Blandt de paa Trorasøen optrædende Riilleslensblokke

er det navnlig de granitiske Blokke, der her kunne fortjene

en nærmere Omtale. De findes overordentlig hyppig oni-

spredte langs Øens lavere Skraaninger, men i et stedse afta-

gcnde Antal, eftersom man naar opover. Op til en Højde at'

henimod 300 Fod overHavfladen kunne de endnu findes en-

keltvis, — højere ere de i ethvert Tilfælde ikke seede. De
fleste af disse granitiske Blokke maa rimeligvis være tilførte

fra Kyststrækningens granitiske Felt og navnlig da fra den

strax vestenfor Tromsøen liggende Kvalø, der for en stor

Del er bygget af Granit og Gneis Granit. I Indlandet inden-

for Balsfjorden og ud langs samnies Sider optræder nemlig

ikke granitiske Partier, Højt op i Dividal — en Sidedal til

Maalselv — dukker der vel frem en granitisU Afdeling. Efter

hvad der hidtil er iagttaget, er denne det Graait-Parti, der ligger

Balsfjordens Bund nærmest. De stedlige Forholde mellem

Dividal og Balsfjorden synes imidlertid ikke at tyde hen paa,

at Blokkene paa Tromsø kunne være tilførte herfra, og Berg-

artens petrografiske Egenskaber tale snarere imod end til

Støtte for en saadan Slutning. Paa den anden Side synes

ogsaa petrografiske Hensyn nærmest at pege hen paa, at

RuUestenene paa Tromsø kunne tilhøre Kyststrækningens

Granit og navnlig sammes slorkornige røde Varietet. En-

kelte Blokke ere vistnok iagttagne, hvor Kvartsen dannes af

en ejendommelig smuk Blaakvarts — en Varietet, som synes

fremmed for Kyststrækningens Granit, og som i ethvert Til-

fælde ikke er paavist inden de af Kyststrækningens Strøg, der

hidtil ere opgaaede. Men om ogsaa disse enkelte Blokke skulde

være fra en anden Lokalitet — hvad der dog dermed ingen-

lunde er givet — saa synes dog visselig den Forudsælning

at skulle være den rimeligste, at de jiaa Tromsøen omspredte

granitiske Blokke i Regelen tilhøre Kyststrækningens Granit.

Men under denne Forudsælning var der liden Sand-

synlighed for, at Ispartier fra Kvaløen eller Kyststrækningen

under den ældre Glacialtid, da Isstrømmen førte fra Indlan-

det udåd, ekulde kunne havt Spillerum nok til at bevæge

sig i en Retning ligemod denne stærke Strøm. Der maa
tvertimod vei være al Grund til at forudsætte, at disse gra-

nitiske Blokke først efter den ældre Glacialperiodes Afslut-

niug — da Indlandsisen allerede havde trukket sig rnere til-

bage og en dau kuas udsendte svøiuiriende Ismasser udover
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Bulsfjordeii — kunne være tilførte fra Kyststrækningen og

navnlig fra Kvaløen, hvor de ældre helt sammenhængende
Isbedækninger vare reducerede til mere spredle, om endnu

ogsaa talrige lokale Isbræer. Saalængc Udstrømningen fia

Balstjorden — om end i stadig Aftagende — optraadtc no-

genlunde ovorvejende, kunde Isflag fra Kvalo kun uiidtagel-

sesvis naa over til Tromsø, medens derimod Tilstrømningen

fra sidsle Sted stadig kunde voxe, eftersom Udstrømningen

fra Balsfjorden aftog. Hermed synes ogsaa det Forhold godt

at stemme overens, [at Antallet af granitiskc Blokke paa

Tromsøen er i stadig Voxen ovenfra nedad Idet Blokkerne

n.'aa være flyttede paa svømmende Is, er det en klar Sag, at

Tromsøen indtil den Højde, hvortil saadanne Blokke tindes,

paa den Tid maa have ligget under Havfladen. Idet Landet

var i stadig Stigning, naaede disse hojere liggende Punkter

lidligst op over Havfladen og laa alene i en forholdsvis korl

Tid saaledes, at Ismasserne kunde strande der og afsælte de

paa samme liggende Blokke. Jo lavere Punktet ligger, i for-

holdsvis længere Tidsrum har altsaa denne Afsætning kunnet

foregaa, — Antallet af Blokke maa altsaa ventes at skulle

voxe med den aftagende Højde.

Men af disse her fremstillede Forholde maa altsaa

den Slutning kunne uddrages, at Tromsøen ved Begyndelsen

af dei\ her omhandlede Periode maa have ligget mindst oO(J

Fod lavere end nu. Og idet Stigningsforholdene her efter al

Sandsynlighed have været jnogenlunde ensartede over de

Landvidder, der her ere Gjenstand for Behandling, kan denne

Slutning antagelig kunne udvides til at gjælde for den hele

Strækning fra Kvænangen mod Nord til Ofoten mod Syd.

Andre Attejninger eller løse Bedækninger, der med

Bestemthed kunne være at henføre under denne Periode, ere

ikke paaviste. Det ligger ogsaa i Sagens Natur, at det vil

være vanskeligt at gjøre en bestemt Sondring mellem den

ældre og yngre glaciale Periodes Aflejninger, da der ikke er

at paavise Rester af en Molhisk-Fauna, forinden man naar

frem til den postglaciale Tid.

B. Deu poiitglaciale ThK

a) Den ældre postglaciale Periode.

Efterat Laudet gjeuneni den glaciale Tidsalder jevnt

var steget, var Hævningen skredet s% langt frem, at Lan-
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det ved Begyndelsen af denne Periode laa fra omtrent 200
Fod lavere end nu. Glacialtidens Is havde ganske trukket
sig tilbage fra det lavere liggende Land og alene i de højere
Bjergegne var der endnu ophobet anseelige Masser af Sne
og Is, der, eftersom Omstændighedeene derfor vare gun-
stige udsendte lokale Gletschere, hvoraf enkelte endnu
kunde naa ned til Havfladen — noget, som fremdeles kan
være Tilfældet paa disse Kanter den Dag idag. Glacialtidens
Kulde var afløst af et mildere Klima, og med denne Periode
indtræder ogsaa først Betingelserne for Udviklingen af en
marin Mollusk-Fauna.

Gjennem denne Periode førte Vasdragene og Havstrøm-
mene med sig saavel det af de gamle Glacialdannelser ud-
vaskede Slam og Sand, som og det nye Materiale, der frem-
deles udgroves, og afsatte dette paa dybere liggende Punk-
ter som Sand og Ler. Ved Dannelsen af dette sidste „kom
rimeligvis de forraadnende og opløste Bestanddele af de nu altid

i større Antal optrædende marine Dyr og Planter til at spille

eu virksom Rolle''^ — noget, der visselig med Rette er ble-

ven fremholdt af M. Sårs '} med Hensyn til Spørgsmaalet
om Dannelsen af det marine Ler. Dette synes ogsaa at
linde sin Bekræftelse her, idet Ler kuns som højst under»
ordnede Partier optræder imellem Aflejningerne mden den
paa Havdyr i ethvert Tilfælde fattige Glacialtid, men derimod
først i anseelige Masser i den postglaciale Tid med sit rigt

udviklede Dyreliv. I disse Periodens Lerafsætninger gjen-
fiudes ogsaa Rester af Mollusker, — vel tilhørende faa Arter,
men saameget mere mærkelige ved Antallet af Individer.

Saadanue Lerafsætninger ere paa mangfoldige Steder
at paavise rundt om i Amtets lavere Strækninger, navnlig
ved Fjordbundene og indover de mod samme løbende Dal-
fører og op til en Højde over den nuværende Havsland af
henimod 150 Fod. Saameget lavere endnu maa altsaa Landet
mindst have ligget ved Periodens Begyndelse. Da der imidlertid
— at dømme efter de i et Par af de højest optrædende Leraf-
sætninger forekommende Skalresler — er Rimelighed for, at
Leret maa være afsat i en Dybde af mindst 5 Favne under
Havfladen, saa skulde altsaa Landet efter dette have ligget

180 Fod -- eller med et rundt Tal omtrent 200 Fod lavere

„0m de i Norge forekommende Dyrelevniuger fra Kvartærperioden''.
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end nu. De i disse Leri)artier opbevarede Hester af Mollu-

sker tilhøre de samme Arter som de, der endnu leve i vore

Have, og synes ikke i nogensomhelsl Henseende at vidne om en

fraNutiden væsentlig forskjellig Havtemperatur. De Skalrester,

dererefundne i delte Muslingler ere: Mya truncata, Saxicava

rugosa, Pecten islandicus, Tollina proxiraa, Astarte Mytilus

eduiis, Cardium edule og Cardium echinatiim. Den sidst-

nævnte Art er fundet op til en Højde af 116 Fod over Hav-

fladen, og dens Optræden i Muslingleret maa antngelig være

afgjørende Bevis for, at dette er af postglacial Oprindelse.

I M. Sars's ovennævnte Skrift „0m fossile Dyrelevninger fra

Kvartærtiden" findes dette Spedes ikke opført i Fortegnel-

sen over den norske Glacialformations skaldækte Mollusker,

men derimod først niellem de i den norske postglaciale For-

mation optrædende lusitanisk-niiddelhavske Arter.

Dette marine Blaaler — Muslingler — er oftest saa-

ledes indfældl med kulsur Kaik af destaierede Skal, at det

i Kegelen vil findes slærkl at bruse for Syre, selv i saadanne

Klumper, som for Øjet synes ganske fri for indblandede

Skjælrester.

Men foruden at optræde i Vasdrag«ncs lerrasseformige

Trin vil det marine muslingførende Ler ogsaa hyppig kunne

findes paa saadanne Punkter — f Ex, langs Sundløbene —
hvor det er øjensynligt, at del er afsal udcn nogen mere di-

rekte Indvirkning af nogct Vasdrag. I saadanne Afsætnin-

ger vil Leret vel ikke optræde i saa mægtige Partier som

der, hvor det mere umiddelbart er knyttet til Vasdragenes

Slamførsel. Det vil her vel oftest findes som mere under-

ordnede Lag i Vexling med Sand. Paa en enkelt Lokalitet

er et saadant Vg Fods mægtigt Blaalerlag overlejet af 1%
Fod mægtigt Lag af et brunt eller brunliggult Ler, der synes

frit for Muslingrester, ligesom det heller ikke bruser for Syre.

Om dette brune Ler ska! blive at opføre som et mere selv-

stændigt Led — yngre end Muslingleret — eller om det,

hvad der maaske kan være det rimeligste, alene er en gan-

ske lokal Afændring af Blaaleret, faar indtil videre henstaa

uafgjort.

Muslingleret vilsaaledes enten findes underslliggende —
i saa Tilfælde dog antagelig i Regelen dækkende gammel glacial

Grus eller Aur — eller ogsaa i Vexling med Sandlag. Sjeld-

nere vil del være Tilfældet, at Leret vil findes trædende frem
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uujiddelbart i Diigfladeii. Oflest er det nemlig overdækket

af mere eller mindre mægiige Lag at" grovere eiler finere

Sand.

Dette over Lerel liggende Sand indeslutter paa en-

kelte Steder talrige Rester af Littoriner og er vel ogsua of-

test afsat i Littoialbæltet, eftcrat de underliggende tildels

paa dybt Vand afsatte Lermasser gjcnnem Landets gradvise

Stigning var naaet op lil Littoralbæltet. Sandel indeslutter

ofte større og mindre Bergart-Brudstykker. Paa sine Steder

vil Sandet findes dækkel af Lag, væsentiig dannede af Rulle-

stene eller skarpkantede Bergart-Brudstykker med Udfyldning

af Sand. Disse I.jag kunne paa sine Stedei- optrædc i en

Mægtighed af op til 8 a 10 Fod, f. Ex. langs Tønsvikelven,

hvor disse Led navnlig ere karakteristisk udprægede. Brud-

stykke-Stenene ere hor oftere indkittede i el stærkl jernhol-

digt biiinligrødt Sand, der næsten som et Gement binder det

hele sammen til en terameiig fast halvt konglomeratagtig

Masse.

Disse Sand- og Rullesfensafsætninger ere undertiden

smukt lagdelte. Lagstillingen kan deis være horisontal, dels

kunne Skiktfladerne ligge heldende, iigcsom ogsaa en paafal-

dende discordant Lagstilling kan være at paavise i paa hin-

anden følgende Lag i samme Sandmæi.

Horisontal Lagstilling kan saaledes skarpt lindes afløst

af en anden med temmelig stærk Heldningsvinkel. I de nys-

nævnte i Sand indkittede Lag af Bergart-Brudstykker ville

de fiade Stene altid findes liggende med sin flade Side pa-

rallel Skiktfladen, altsaa horisontalt eller heldende efler den-^

nes Stilling.

Hvor disse løse Bedrekninger findes langs Vasdragene,

ville de indkittede Bergart-Brudstykker og Rullestene i del

hele og store være tilførte nedover Dalløbet, — livad der

allerede paa Forhaand vel maatte forudsættes Dette kan

navnlig med Bestemthed paavises i enkelte af de kortere

Dalfører, hvor Bergarten langs Dalens øvre Løb er forskjellig

fra den nedenfor, hvor de nævnle Bedækninger Iræde frem.

Paa saadanne Sleder ville de i Sandet indfleitede Stene vaj-

sentlig findes at tilhøre den Bergart, der bygger Fjeklgrun-

den ovenfor langs Dalens øvre Løb.

De over Muslinglerel liggende Sand- og Rulleslensnias-

ser tilhøre den her omhandlede Periodes Afsluluingslid, un-
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der hvilken de sidsle maaske endnu anseelige Rester af Gla-

cialtidens Is paa det nærmeste svaudl hen under en maaske
lenimelig haslig Afsmelming Muligens kunde der ogsaa være

Grund lil at anlage, at der mod den omhandlede Periodes

Skilning indlraadte en ny, men kortvarigere Istid, og at det

har værel disse senere Isdannelser, der under sin Afsmelining

har skyllet ned imod Stranden og under Havfladcn disse an-

seelige Blokkemasser. Enkehe Forholde — der nærmere
skulle blive omhandlede i den efterfølgende Detail-Beskrivelse

— synes idetmindsle at pege i den Retning. I saa Tilfælde

kunne maaske flere, udprægede Morænevokle, der opiræde i

lavere liggende Strøg og paa Punkter, der nu ganske eie be-

friede for nærliggende Sne og Ismasser, være at henføre her-

til. Det samme kan da ogsaa gjælde en stor Del af de i

Dagfladen liggende paa sine Steder i stort Antal omstrøede

Blokke.

Periodens forskjellige Afdelinger og Led ere saaledes

i opadsligende Række.

1) Marint Muslingler (Blaaler;,

2) Sand i Vexling med Muslingler,

3) Yngre Sand,

4) Lag af Rullesten og Bergart-Brudslykker, mere eller

mindre fasl indkitlede i Sand,

og fremdeles

5) Moræner

6) I Dagfladen liggende Rullestensblokke.

De lo sidsle Led blive at opføre her for det Tilfælde,

den ovenfor antydede Forudsætning om en i Periodens Slut-

ning oplrædende yngre Kuldeperiode skulde findes berettiget.

Til nærmere Belysning af Forholdene under denne

Tidsafdeling hidsæites her følgende fra foi-skjellige Punkter

hentede Delail-Iagltagelser.

Samuel sei v. Denne Elv er en Sideelv til Reisenelv

i Skjervø Præstegjeld og falder ud i samme omtrent 1 Mil

ovenfor Fjordbunden. Ved samuelselvens Munding ftndes

mægtige Mæler byggede af Ler og Sand. Disse have forøv-

rigt ikke været underkastede nogen nærmere Undersøgelse.

Kaafjorddal i Lyngen. Omtrent en Fjerdingvej

fra Fjordbunden ved Skatvoldgaardene danner Dalbunden en

temmelig vidtstrakt, næsten horisontal Flade, der nedad er
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lukket ved en mægtig Dæmning, der breder sig tveisover

Dalbunden. Elven har brudt sig Vej gjennem Dæniningen,

ligesom den herfra gjennem lange Strækninger flyder langs

høje sammenhængende Sandmæler.

Den store Slette indenfor Dæmningen har i sin Tid

rimeligvis dannet Bækkenet for en Ferskvandssø. Blaaler op-

træder i de lavere Skraaninger mod Fladen. Uagtet For-

holdene her ikke nærmere ere undersøgte og Rester af Mol-

lusker ikke ere paaviste, er der dog ved at se hen til disse

Punkters ubetydelige Højde over Havfladen al GrunJ til at

forudsætte, at dette Ler maa være af marin Oprindelse ').

T r m v i k paa Nordvestsiden af den store Kvalø strax

udenfor Tromsø.

Lidt ovenfor Tromvik-Gaardens Huse i det egentlige

Lavh.nd findes en mægtig Morænevold, der i en ret anseelig

Længdcstrækniiig omkredser Aabningen af en trang Fjelddal.

Volden synes væsentlig dannet af store Stenb)okke, men er

nu tildels overdækket med et tyndt Jordlag og bevoxet med
Birkekrat. For Tiden skyder der ikke nogen Isbræ ned

mod Dalen.

Tø n svi kei v. Under Foden af den høje Tromsdals-

tind fra sammes nordlige Side har Tønsvikelven sitUdspring

fra nogle mindre Fjeldvand. I sin øvre Del er Dalen en tem-

melig snæver Fjekldal, men udvider sig nede ved P^lvens

Munding og danner her større Flader. Langs Elvelejet op-

træder anseelige Sandma3ler. Egentlige Terrassedannelser ere

ikke her at paavise, men de løse Bedækninger hæve sig i

jevn Skraaning fra Strandbredden indover Dalen. Paa en-

kelte Steder vil Ler findes stikkende frem i Bunden under

Sandet, i liegelen er dog Banken fra Elvelejet opad bygget

af Sand, og derover ligger igjen Lag af Bergart-Brudstykker

indkitted ei Sand. Sandeler tennnlig fint, lagdelt, og den samle-

de Mægtighed af disse Sandlag kan naa op til 24 Fod. De der-

over liggende Masser af Bergart-Brudstykker kunne naa op til 8

Fods Mægtighed, — idet de dog tildels kunne indeslutte eller

vexle med Striber og tynde Lag af Sand — og ogsaa her er

en skarpl fremtrædende Lagdeling at paavise. De større og

mindre Bergart-Brudstykker — snart afglattede og afrundede,

*) I ruin Afhaudliug ,,Geologiske Undersøgel^er i Tromsø Amt" er

Leret her visselig fejlagtig beuævnt som ludlaadsler.
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snart skarpkantede og endogsaa flade — ere indkittede i

Sand, der ofte er stærkt brunligrødt af iidskilt Jernoxydhy-

drat. I dette Tilfælde kan det tildels binde de mdesluttede

Stene til en fast næslen konglomeratagtig Masse. Disse Lag
af i Sand indkittede Stene optræder over store sammenliæn-

gende Strækninger som den øverst liggende Åfdeling.

Lagstillingen inden disse løse Bedækninger er ofte

paafaldende discordant. De i de øvre Lag optrædende flade

Stene ville i Regelen findes at -ligge parallel Skiktfladerne,

hvad enten disse ere horisontale eller skråa.

Forholdene her er søgl anskueliggjort ved Rits Fig.

4. Fra en Højde af omtrent 130 Fod overHavfiaden vil man
opover langs Dalbunden støde paa lalrige Rulleslensblokke,

slikkende op i Dagfladen. Disse maa være bragl til sin nu-

værende Plads paa en Tid, da Landet alt laa tørt, medens
de nedenfor optrædende lagdelte Masser afSand og Sten ere

afsatle under Havfladen.

Skjælrester ere hidtil ikke fundne i Tønsvikdalens løse

Bedækninger.

T r m s d a L Tromsdalselven bryder sig strax oven-

for sin Munding Vej gjennem en Lermæl. Denne spænder

sig tversover Dalen og støtter sig i sin Forlængelse mod Syd

til en langsom stigende Houg, der danner som en Vold mel-

lem den bagenfor liggende Tromsedal og Strandbredden, og

som maaske væseutlig er bygget af Grus, Sand og Rullesten,

Lermælen danner en ret udpræget Vold med Afhæng saavel

udåd mod Sundet som indad mod Dalen og naar op til en

Højde af mellem 30 a 40 Fod. Leret indeslutter Rester af

Mya truncata — det hyppigst optrædende Spedes — Saxicava

rugosa og Tellina proxiraa. Foruden disse Arter, hvoraf der

træffes Exemplarer i temmelig stort Anlal, er der ogsaa fun-

del enkelte Exemplarer af Astarte elliptica, ligesom ogsaa af

Pecten islandicus.

Leret optræder her som en sammenhængende Masse

fra Havfladen opad imod Voldens øvre Kant. Det er ikke

overdækket af Sand, men derimod oftere af Myrlag.

Udenfor Lermælen — ud imod Sundet — og navnlig

paa nordre Side af det nuværende Elveleje træffes anseelige

Samlinger af fin Sand, der fra Stranden af gjennem tvende

terrasseformige Afsatser naar op til en Højde af henimod 40

Fod over Havfladen. Igjenuem den indre og højere liggende
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aifde to nævnte Terrasser har Elven i sin Tid havt sit Løb
og der efterladt en øformig Sandhoug — en afskaarel Rest

at den engang i Overfladen sammenhængende Sandmasse. Se

Rils Fig. 5.

Indenfor eller bagenfor Lerinælbanken er Ler hyppig

at paavi?e i Elvelejet op igjennem Dalen. I Dalsiden paa

søndre Side af Elv er marint Ler med Skjælrester fundel

indtil en Højde af 90 Fod over Havfladen, og der er Sand-

synlighed tor al marint Ler her vil kunne findes i Dallierne

i endnu noget større Højde. Saaledes er der i Hougen strax

under Husebygningerne paa Husmaudspladsen Guldbrands-

houg fundet Ler med Skjælrester i en Højde af omtrent 90

Fod over Havfladen, og Opsidderen paa Stedet troede, at Ler

her skulde være at finde højere op i Lien.

Forholdene inden Tromsedal kuune endvidere i en

Henseende fortjene en nærmere Omtale.

Det Spørgsmaal -maa her nalurligen stille sig frem,

hvorledes den omhandlede Lervolds Afhæng indad kan være

dannet. Som det vil fremgaa af foranstaaende Beskrivelse, er

Lerel ikke alene i Lervolden, men ogsaa opover Dalen af ma-

rin Opriudelse. Lerafsælningen her er foregaael under sam-

me Tidsperiode som en sammenhængende og tillige fortlø-

bende Dannelse, og der er saaledes m.ist Sandsynlighed for, al

Voldens øvre Flade oprindelig har strakt sig op over Dalen

som el jevnt heldende Skraaplan saalangt frem, som det ma-

rine Ler vil være al paavise langs del langsomt flydende El-

veløb. Der er i ethvert Tilfælde liden Sandsynlighed for, al

Voldens Afhæng indad kan være dannet samtidig med selve

Lerafsælningen, og man maa saaledes vel utvivlsoml komme til

det Resultat, at den er al tilskrive udgravende Kræfler, der

have begyndt at virke, efteral Lerafsælningen der paa det

nærmeste var afsluttet. Saadanne Udgravninger kunne ske

enten ved fremghdende Ismasser eller ved Vand. Tromsdals-

elven, der flyder gjennem den korte, neppe over ^1^ Mil lange

Dal, er for ubetydelig til, at der skulde være nogen synderlig

Rinielighed for, at den skulde have mægtet dette Arbejde.

For del Tilfælde, Lervoldens Forlængelse mod Syd skulde —
som ovenfor forudsat — være bygget af Sand, Grus og Rul-

lesten, saa vikle det navnlig være aabenbart, at der lil disse

samlede Udgravnings- og Opstuvuingsarbejder udfordredes

mægtigere Kræfler end de, Tromsdalselven nogensinde kau
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have havt at raade over. Her kan saaledes antagelig alene blive

Spørgsmaal om Is. Det er imidlertid ovenfor fremholdt, at Gla

cialiidens gamle Is paa del nærmesre maa være svunden fra Ind-

trædelsenafdenpostgiacialeTid. Saaiængelndlandet var saaledes

udfyldt med Is, at denne endog gled ned gjennem den dybe

Tromsedal ligelil Stranden, vilde der ogsaa være liden Rime-

lighed for Tilsted(!væieLsen af en Havtemperalur, der kunde

yde de nødvendige Betingelser for en postglacial Fauna. Har

altsaa Is her — og de. te synes som sagt det limeiigsle — væ-

ret det egentlige Agens, saa maatfe dette være Is, der paa

nyt, efier at den gamle Glacialis forlængst var optøel, har

.skudt ned over Daien paa en Tid, da Lerpartierne her alle-

rede vare naaede op ovei- Havfladen — altsaa, som det vil

frcmgaa af Højdeforholdene her, langt frem i den egentlige

poslglaciale Tid. Lignende Forholde, som de her beskrevne,

ere at aflæse i)aa forskjellige langt fsa hinanden liggende Punk-

ter inden Amtets Grændser og synes saaledes at angive, al de

Forholde, der have fremkaldl disse paa nyt optrædende Ispar-

tier, have virket inden et vidtstrakl Omraade.

Der kunde saaledes maaske være nogen Grund til at

forudsætte, at der langt ud i den postglaciale Tid, da Lan-

det allerede var steget saaledes, at det blot laa omtrent 35

Fod lavere ena nu, er indtraadt en yngre, men rimeligvis for-

holdsvis kort Isperiode eller Kuldeperiode, som har strakt

sine Virkninger udover den største Del af Tromsø Amis Om-

raade. En saadan sammenhængende Isbedækning som den,

der raadede under Glacialtiden, er der dog neppe her nogen

Grund til at forudsætte.

Ligesom denne nye Is- eller Kuldeperiode kuns har vedva-

ret en kort Tid, saaledes kunde der paa den anden Side og-

.saa være Rin^elighed for at antage, at sammes Ismasser ere

svundne under en temmelig hastig Afsmeltnmg. De øverst-

liggende Lag af Paillesten og Bergart-Brudstykker, der f. Ex.

oplræder i saa anseelige og udbredte Masser langs Tønsvikel-

vensVasdrag, kunde caaledes maaske nærmest væ're at henføre til

denne yngre Isperiode, idet disse Masser ere førte ned un-

der sammes endelige Afsmeltning.

Tromsø en. Marint Muslingler (Blaaler) er paavist 1

Byens Vestre-Gade ved den søndre Almueskole i en Højde af

47 Fod over Havfladen. Under et i Dagen fremstikkende

Lag rød Sand ligger et med Sand og smaa Stene stærkl
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Sand og Gms. De i dette Lerlag indesluttede Skjælrester

ere i høj Grad destruerede. Af hele Skjæl fandtes blot en

enkelt Astarte, — blandt de større Brudstykker erkjendtes

Mya truncata, Saxicava rugosa og Pecten islandicus.

Tromsø Havn begrændses paa.sin nordlige Side af det

langt fremspringende og lave Toklbodnes. Dette stikker i

øst-vestlig Retning indover mod Øens Bakkeskraaninger, og

liæver sig gjennem ivende lerrasseformige Trin op til en Højde

af omtrent 100 Fod over Havfladen. Det første Trin naar

man op til gjennem en temmelig langsint Stigning Dette

iigger i en Højde af omtrent 40 Fod over Havfladen. Til

del andet Trin fører derimod en temmelig stejl og i lange

Strækninger udpræget Afsats. Dette ligger i en Højde af

70 Fod over Havfladen. Dens skraanende Overflade ender i

en Højde af omtrent 100 Fod over Havfladen i de af Glim-

merskifer og Kalksten byggede Aasskraaninger, der her stejlt

stiger fiem. Lidt nordenfor denne Aasskraaning siiger en

en tredje Afsats op, og idet denne helt og holdent synes at

være bygget af løse Bedækninger, saa har man her et ret

ndpræget terrasseformigt System af tre paa hinanden føl-

gende Ti in. Medens dette saaledes gjennem disse Trin skraa-

ner fra Vest mod Øst ned mod Toldbodnesset, strækker det

sig i nord-sydlig Retning langs Sundet gjennem en Strækning

af henimod 1500 Fod, og afsluttes mod Nord ved den saa-

kaldie Hansjordnes-Bugt. Byens ,,Bakkegade" strækker sig un-

der den anden Afsats og parallel samme. En liden Bæk —
Amtmandsbækken — gjennemskjærer Systemet, men den er for

ubetydelig til, at den i nogen væsentlig Grad skulde have

kunnet bidrage til at samle Materiale til disse løse Bedæk-

ninger. Disse Dannelser ere utvivlsomt at henføre til de før

nævnte Stranddannelser, der ere afsatte langs Sundene uden

den mere direkte Medvirkning af noget Vasdrag.

Profilrits Fig. 6 vil næmere belyse Forholdene her.

Der kan være nogen Sandsynlighed for, at disse Be-

dækninger støtte sig til en — nu fuldkommeu dækket —
Bjergryg, der fra Øens Aasskraaninger spænder sig i vest-øst-

lig Retning ned mod det egentlige Toldbodnes. I Terrasse-

systemets laveste Partier er der saaledes ved Udgravninger i

Byens Gader truffet paa fast Berg. Men i det hele og store
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maa disse Trindannelser væsentlig være dannede af tilskyl-
lede Partier.

Bygningsdelene inden de lavere Partier af disse ter-
rasseforraige Trin tilhøre et senere Tidsafsnit og skulle nær-
mere blive omhandlede under samme. Det er alene de over
40 Fod over Havfladen liggende Led, som vedkomme den
her ommhandlede Periode.

Jeg har paa et Par Steder her ladet foretage Grav-
ninger, nemlig:

1. Paa Hjørnet af Grønne Gade og Nordre Toldbodgade i

en Højde af 65 Fod over Havfladen — Punkt (b) Fig. 6.

Ovenfra nedad viste Snittet:

a) rød Sand, temmelig fin, med enkelte Rullestene, ly^
Fod mægtig.

b) grovere brunlig Sand, rigt indblandet med smaa Sten.

3 Tommer mægtig.

c) brunt eller brunlig-gult Ler, der tildels viser en Til-

bøjejighed til at blade sig ud i tynde Skiver. Skjæl

-

rester ere ikke fundne i dette Ler. Bruser ikke for

Syre. Laget er 1 Fod 6 Tommer mægtigt.

d) Et 7 Tommer stærkt, kalkholdigt Blaaler.

e) Fin graa Sand. I den øvre Del af dette underst lig-

gende Sandlag — paa Grændsen mellem dette og det
overliggende Lerlag (d), — fandtes Brudstykker af

Skjæl, antagelig tilhørende Cyprina islendica. Maaske
ere disse Skjælrester ligesaa snart at henføre til Ler-
laget (d).

Dette Sandlag.blev forfulgt nedover i 2 Fods Dybde.
Grubens hele Dybde var saaledes 5 Fod 10 Tommer.

2. Fra et Punkt længere Nord under det andet Ti ins skråa
Endeflade mod Bakkegaden blev et Hul aabnet til ?en

Dybde af 6 Fod. Her fandtes blot fin Sand — som det

syntes ulaget; — Sanden er her hyppigt indblandet med
Smaasten, og deriblandt ogsaa smukt glattede Skursten.

3) Det andet Trins skråa Endeflade ned mod Bakkegaden
er paa flere Steder blottet gjennem Udgravninger og vi-

ser sig overalt at være bygget af finere eller grovere

Sand.

Muslingleret er saaledes paa Tromsøen paavist indtil

en Højde af henimod 60 Fod over Havfladen. Rimeligvis vil

det ogsaa her være at finde noget højere op,

10



Forøvrigt vil man saagodtsom overalt paa det Territo-

rium, hvor Tromsø er bygget, under de øvre Bedækninger
kunne vente at finde Blaaler fra den ovennævnte Højde ned
til Strandbredden, ligesom disse Lerafsætninger ogsaa paa
mange Steder langs Sundet fortsætte som en rimeligvis fort-

varende Dannelse udover. Med Bestemtlied at afgjøre, til

hvilket Tidsafsnit alle disse forskjellige Lerafsætninger skulle

være at henføre — enten til det her omhandlede eller til

det følgende — vil ofte være ugjørligt. Man mangler saa-
danne blottede Profiler, der kunne give klar Besked om Lej-
ningsforholdene gjennem en sammenhængende Linje fra Strand-
bredden op mod de støl ste Højder, hvortil Leret her er fun-
det. Heller ikke vil man af de i Leret efterladte Skjæl rester
kunne drage bestemte Slutninger i saa Henseende, da som
før nævnt Mollusk-Faunaen gjennem hele den postglaciale
Tid synes ganske ensartet med Nutidens.

I en Højde over Havfladen af 300 Fod udbreder sig
paa Tromsøen en temmelig vid Højflade, der i sin nordlige
Del omkredsoG af lave Aase. Et stort Parti af denne Flade
er ved senere Opdæmninger omdannet til Ilovedbasin for
Byens Vandverk. Dette Bassin begrændses mod Syd af en
Vold paa 320 Fods Læiigde, 40 a' 50 Fods Bredde og mel-
lem 20 a 30 Fods Højde, der stikker frem i øst-vestlig Ret-
ning. Den er bygget af Sand med indblandede Rullestens-
blokke. Det er utvivlsomt en Endemoræne — maaske fra

den yngre Kuldeperiode.

Maalselven. I Lermælerne langs Elven strax ne-
denfor Malangsfos — mellem Gaardene Foshoug og Brand-
skogiies omtrent 2V2Mil fra Elvemundingen — fandtes talrige

Skjælrester i ubestemmelige Brudstykker. Et Exemplar —
antagelig et Astai te Species — med forenede Skal blev dog
fundet. Da jeg busøgte denne Lokalitet, var Vandstanden i

Elven usædvanlig bøj, og var saaledes til Hinder for Undersøgel-
sen af de noget dybere liggende Lerlag, i hvilke navnlig talrige

Skjælrester - i Henhold til de mig af Opsidderen her med-
delte Opiysninger — skulde være at finde. Hvor højt El-
vens midlere Vandstand her ligger over Havfladen, kan ikke
opgives med Nøjagtighed, - naar den sættes til mellem 30
a 40 Fod, antages dette nogenlunde at skulle svare til det
virkelige Forhold.

Opsidderen paa Gaarden Foshoug troede ogsaa at have
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seet Skjælrester paa et bestemt Punkt i Elvelejet strax oven-

for den nærliggende saakaldte Malangsfos — i en Højde over

Havfladen, der efter et løst Skjøn ansættes til 80 Fod. El-

vens høje Vandstand var ogsaa her til Hinder for en nær-

mere Undersøgelse, men der kan paa Forhaand være megen
Sandsynlighed for, at dette Udsagn vil findes bekræftet.

Fra Malangsfossen opover flyder Elven i Miles Længde
ganske stille. Gaarden Nymoen — noget over 2 Miles Vej

ovenfor Fos — ligger ifølge Opgave af Amtsopmaalingen 107

Fod over Havfladen, og Elvens midlere Vandstand vil saale-

des her neppe naa op til 100 Fod. I de opover Dalen hyp

pigt optrædende Lerpartier, — der, efter Højdeforholdene at

slutte, utvivlsomt maa være af marin Oprindelse — maa man
sikkerlig kunne vente at finde Skjælrester indtil den samme
Højde over Havfladen, til hvilken saadanne hidtil ere fundne

inden Amtets Omraade.

Opigjennem Maalselvdalen findes der paa forskjellige

Steder store Samlinger af Sand, dels i Elvemæler og Volde

og dels over vide Sandmoer (Mosand).

Ved Gaarden Olsborg ved Tagelvens Udløb i Maalsei-

ven er der ophobet mægtige og udbredte Samlinger af Sand,

der mod Tagelvdalens Aabning optræder med Voldskraanin-

ger og langs Maalselven med stejle Mæler. Disse Sandmas-

ser danne en vidstrakt Flade, der breder sig ud langs Elven

til Gaarden Broderstad. Den naar op til omtrent 40 Fod

over Havfladen. Sandmasserne her ere ikke nærmere under-

søgte i det Indre — maaske slutte de sig til en Kjerne af

Rullestensblokke, i Glacialtideu afsat som Endemoræne om
Tagelvdalens Aabning.

Sandvolden ved Gaarden Øverby er ovenfor omtalt un-

der Glacialtidens ældre Afdeling. Der kunde maaske være

ligesaamegen Grund til at opføre den her.

Lavangen er en omtrent 1 Mil lang Fjord, der skjæ-

rer sig ind i Fastlandet i Ibestad Præstegjeld. I Lavangs-

botten udmunder den før nævnte ry og vilde Spanddal, der

opad ender i en vid Fjeldindsænkning, der fører over til Sa-

langsdal lige ved Gaarden Lund, og hvis Kulminationspunkt

neppe naar højere end til 1000 Fod over Havfladen. I Spand-

dalens nedre Del ned mod Lavangsbotten udvider Dalen

sig noget, Bunden danner her en næsten jevn Flade og fra

denne bryder Spanddalselven sig Vej gjennem en raægtig

10*



Vold, deu skyder sig tversover Dalmundingen og ganske luk-

ker samme. Paa Højden af denne Banke, der, hvor den læ-

ner sig til den mægtige Spand-Tinds afsluttende Skraanin-

ger, ligget Gaarden Holmens Husebygninger i en Højde af

omtrent 200 Fod over Havfladen, Dalfladen ovenom eller

bagenfor Volden ligger i en Højde af omtrent li!0 Fod eller

omtrent 100 Fod lavere end Voldens bøjest liggende Punk-

ter» Fra Voldens ydre Side strækker sig, lodret ijaa samme

og lænende sig til den, i Flugt ud mod Fjorden mægtige Ler-

og Sandmæler. Leret ligger underst og er saagodtsom over-

alt dækket af anseelige Lag fin Sand. Disse Ler- og Sand-

banker afsluttes udover ved en slejl Skraaning, hvis øvre

Kant ligger i en Højde af omtrent 116 Fod over Havfladen.

Afsatsens lodrette Højde er ber antagelig 40 Fod. Fra Af-

satsens nedre Kant ned lil Fjordbunden — i en Slrækning

af en Fjerdingvej — er Grunden i Regelen Sand, som idet-

mindste paa flere Sleder oplræder i anseelige Samlinger og

vel ofiesl hvilende paa Undergrund af Ler.

1 de førstiiævnte Ler- og Sandlag findes indtil en

Højde af IIG Fod over Havfladen talrige Skjælrester. Navn-

lig er del Tellina proxima, der ber optræder i et overordent-

lig stort Anta! og som det helt forherskeiide Species. Den

findes ofte med forenede Skal. Fremdeles findes Cardium

edule, Cardium ecbinatuni, Mya truncata, ligesom ogsaa hyp-

pige Brudstykker af Mytilus edulis. 1 det overliggende Sand

talrige li^xemplarer af Littorina rudis CLittorina grønlandica

& L, tenebrosa). Leret er gjenneni de opløste Skjæl temme-

lig kalkholdigt og bruser stærkt for Syre, selv naar det sy-

nes ganske fril for enhver Indblanding af synlige Skjælrester.

Rits Fig. 7.

Hvorledes den højere liggende Vold — paa Ritset be-

tegnet med A — er bygget i sit Indre, er ikke undersøgt.

Der kan i saa Henseende forudsættes tvende Muligheder:

Enten kan dens Kjerne være bygget af større og mindre

Rullestene med Udfyldning af Sand og Grus, og i dette Til-

fælde maa den være en Endemoræne, dannet af de under

Glacialtiden ned gjennem Spanddalen nedglidende Ismasser,

og — som det vil fremgaa af Højdeforholdene — bygget under

Havfladen. Ettersom Glacialtidens Ismasser svandt hen og Be-

tingelserne aabnedes forUdviklingen af en Mollusk-Fauna, afsat-

tes Muslingleretop imodMoræuevoldensydre Afhæng, og, idet
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Lerafsætningerne gjennem Landets Stigning var naael op li]

Littoralbæltel, det over Leret liggende Sandlag med sine

Skjælrester af Littoriner. Saasnart Volden A var nnaet op
over Havfladen, dannede Dalfladen bagenom Volden Bunden
af en Ferskvandssø, indtil denne blev udtappet ved Spand-
dalselvens Gjennembrydning af Volden.

Skulde deriniod ogsaa Volden A væsentlig fiiides at

være bygget af Ler og derover liggende Sandlag, saa vilde

der visselig være mest Rimelighed for at forudsætte, at denne
i sin Tid har strakt sig videre op i Dalen, og af dens nuvæ-
rende stejle Endeflade ind imod samme er dannel gjennem
senere Udgravninger. I saa Henseende skal tilføjes, at El-

ven ovenom Volden tildels flyder paa Ler, — om dette er

marint, skal ikke med Bestemthed kunne siges, da Musling-

rester her ikke ere fundne. Højdeforholdene ere i ethvert

Tilfælde ikke til Hinder for en saadan Forudsætning Men
i dette Tilfælde maa disse Udgravninger være skeede paa en

Tid, da Aflejningerne allerede laa over. Havets Niveau, og

tillige langt ud i den postglaciale Tid Udgravningen maa
være fremkaldt ved Is, men da Glacialtidens Ismasser for-

længst vare hensmeltede,saa kau Udgravningsarbejdet her alene

være udført af nydannede Ismasser, der gjennem en kortere

eller længere Tid atter maatte have skudt sig ned over

Dalen.

Men saaledes synes] ogsaa fra dette Punkt at skulle

kunne hentes en Udtalelse, der kan støtte den Slutning, der

ovenfor er fremholdt under Beskrivelsen af Forholdene i

Tromsedalen, nemlig den, at den postglaciale Tids ældre Af-

snil afsluttedes under en ny, men tillige foi-holdsvis kortvarig

Kuldeperiode (yngre Istid).

Gratangen i Ibestad Præstegjeld. Dette lille Dal-

føre, der fører ned til Gratangsbotten, ender bagom Spand-
Tinden i den samme dybe og vide Fjeldindsænkning, mod
hvilken Spanddalen munder ud i sit øvre Løb. I Gracangs-

dalens Munding mod P^jordbunden ligger gjennera en Stræk-

ning af lidt over '/g Mil tilskue mægtige Aflejninger af Ler

og Sand og med mere udprægede Terrassedannelser, end der

er iagttaget nogel andetsleds inden de her omhandlede Di-

strikter. Fig. 8.

Ved Punkt (x) paa nævnte Rits fandtes Tellina proxima,

talrige Brudstykker af Mytilus edulis, Cardium edule og Car-
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diiim echinatum, Littovina lidorea, Littorina rudis (Litl, grøn-

landica og L. tenebrosa), Purpura lapillus og Mya truncata.

Aflejningerne opover til Punktet (x) er forøvrigt vel nærmest

at henføre til den postglaciale Tids yngre Afsnit.

Ved Punktet (y) — i en Højde over Havfladen af om-

trent J50 Fod — fandtes Tellina proxima i stort Antal. Dette

er det høisle Punkt, hvortil Skjælrester ere fundne inden

disse Egne. Som det vil freragaa af Rils Fig. 7 ere de oven-

om dette Punkt liggende Partier af det omhandlede Terrasse-

system bygget af grovere Sand og smaa Rullestene op til

henimod Punkt (z), hvor den faste FjeJdgrund træder frem

med Glimmerskiferlag, der falder udåd mod Fjorden og alt-

saa ind under de løse Bedækninger. Om disse Partier af

grovere Sand ere afsatte over eller under Havfladen, kan

ikke afgjøres med Bestemthed. Rimeligst er det dog, at de

ere afsatte under Havfladen.

Harj angen i Ofoten. Strax vestenfor Gaarden Bjer='

kevik i Bunden af Harjangen falder Præstejordelven ud i

Fjorden* Langs de nedre Partier af denne stikker Lerban-

ker frem fra Elvebreden op til en Højde af henimod 20 Fod.

I Leret her hyppige Skjælrester af Cyprina islendica, Astarte,

Teilina proxima, Tritonium undatum (Buccinum u.) og Car-

dium edule.

Om disse Lerafsætninger tilhøre dette eller det føl-

gende Tidsafsnit, maa indtil videre henstaa uafgjort.

Ofotejdet, der fra Kirkestedet Fivennes fører over

til den lille Lavangen , der raunder ud i Tjelsundet,

er et Lavland af ret anseelig Udstrækning. Kulminations-

punktet mellem Evennes og Lavangen naar neppe over 200

Fod, medens det forholdsvis største Parti af dette Lavland

ligger adskillig under 100 Fod. Ejdel er opfyldt af en Række
større og mindre Vand, der tildels staa i indbyrdes Forbin-

delse gjennem et Vasdrag, der falder ud i Ofoten udenfoi"

Evennes. Dette Vasdrag har sit Udspring fra „Langvandet\

paa Højfjeldet og naar det nævnte Lavland strax under den

saakaldte Kvitfos. Elveiejet ligger her omtrent 110 Fod over

Havfladen, og helt herfra ned til Ofoten —i en Strækning a*

henimod ^/^ Mil — vil man hyppig i Elveiejet finde Skjælre-

ster. Strax under Kvitfos (110') fandtes saaledes Brudstyk-

ker af Cyprina islendica og Mya truncata samt hele Skal a

Tellina proxima og Saxicava rugosa. Strax nedenfor Kirke
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houg — Husmandsplads under Præstegaarden Eveniies og

henimod Vg Mil ovenfor samme — fandtes i Elvelejel i en

Højde af 80 Fod over Havfladen talrige Exeraplarer af My-
tilus edulis, Modioliis modiola, Purijura lapillus, Trilonium

undatum, Ijittorina rudis, Littorina littorea, Mva truncata,

Cardium edule, Cyprina islendica, Astarle, ligesom ogsaa Re-

ster af Balanus.

b) Den yngre postgiaciale Periode.

Der er ovenfor fremhævet, at den her oplrædende

MoUusk-Fauua gjennem den hele poslglaciale Tid staar i en

indbyrdes fuld sammenhængende Forbindelse. Ved Tidsaf-

snittets Begyndelse var denne Fauna ogsaa i det Væsentlige

ensartet med den nulevende, og skarpe Grændser vil der i

saa Henseende neppe være Anledning til at optrække inden

den postgiaciale Tid. Der er dog paa den anden Side et

Forhold, der niaaske kunde synes at skulle indeholde en vis

Berettigelse lil — idelmindsle foreløbig — at dele den post-

giaciale Tid i en ældre og en yngre Afdeling. Dette er de

saa hyppigl optrædende Skjrelbanker -— hele Lag af ofle ind-

til 5 a 6 Fods Mægtighed, saagodtsom udelukkende bygget

af Skjælrester. Disse Banker optræder fra den nuværende

Strandbred, — hvor deres fortvarende Dannelse den Dag idag

vil kunne iagttages — op til en Højde over HavHaden af 30 Fod,

eller op over til 35 Fod, naar medtages enkelte mere under-

ordnede Lag af Skjælrester, der ere fundne indtil denne

Højde og maaske nærmest kunne være at henregne hertil.

Som det af det Foregaaende vil fremgaa, ville Skjæl af til-

dels samme Arter som de. der bygge vore Skjælbanker, være

at træffe i betydelig større Højde, men egentlige Skjælbanker

— saadanne som de nedenfor nærmere skulle beskrives —
ere ikke fundne, og der er heller ikke nogeu Sandsynlighed

for, at de ville være at linde i nogcn væsentiig større Højde.

Og det er ikke alene inden de her omhandlede Egne, al

denne Højdegrændse for dis:se yngste Skjællag er at opslille;

— efler de forskjellige spredte Meddelelser om Skjælbanker

langs Nordlandenes Kyslstrækning, der ere at finde hos Uere

af de Forfattere, der have berejst disse Egne, synes heller

ikke Grændsen der at skulle kunne sættes højere. I dette

Forhold synes der saaledes at raade en ret mærkelig Overens-

stemmelse over vidlstrakte Dele af Norges Kyststrækning.
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Men naar der saaledes er al Grund til at fremholde

det som en Kjendsgjerning, at saadanne Skjælbanker ikke ere

at paavise i en større Højde over Havfladen end op til 35

Fod, saa kunde der i saa Henseende være at opstille tvende

Forudsætninger. Enten ere Betingelserne for disses Dannelse

først indtraadtc paa den Tid, da Landet laa omtrent 35 Fod

lavere end nu, eller Betingelserne herfor kunne have været

tilstede allerede før gjennem kortere eller længere Tidsrum,

men andre senere virkende Kræfter have ganske udslettet

Sporene af de i de højere Niveauer afsatte Skjælbanker.

For at antaj^e det første Tilfælde, maatte man forud-

sætte ejendommelige Forholde, der netop maatte have ind-

traadt paa den Tid, da Landet laa omtrent 35 Fod lavere

end nu. Saadanne Betingelser maatte da nærmest være at

søge deri, at Mollusk-Faunaen først paa den Tid var saale-

des udviklet med Hensyn til Lidividernes Antal, at der kunde

være Mulighed for, at disse Stranddannelser med sin Uende-

lighed af Skjælrester kunde hobes sammen. Det kunde maa-

ske ogsaa her fortjene at holdes frem, at Nulliporer, der i

saa overordentligt Antal optræder inden vore Skjælbankrr og

oftere danne disses næsten hell forherskende Bestanddel, ikke

ere fundne i de højerejliggende Afsæininger, der ere henførte

til den ældre Afdeling. Om dette Forhold skal være at til-

lægge nogen særlig Betydning med Hensyn til Skjælbanker-

nes Optræden, ska] her lades uafgjort. Det skal dog bemær-

kes, at Nulliporer— i Sammenligning med de fleste Mollusk-

ariers Skal — raaa være modtagelige for en forholdsvis ha-

stig Opløsnig, og at Mangelen paa Nulliporer i de højere

liggende Afsætninger kunde være at søge i dette Forhold,

Paa den anden Side skal dog fremholdes, at Mollusk -Fau-

naen i vore Fjorde og Sunde allerede gjennem store Afsnit

af den postglaciale Tids ældre Afdeling synes at have været

udviklel i en saadan Rigdom, at der fra denne Side neppe

skulde være noget til Hinder for, at Skjælbanker ogsaa da

skulde kunne være hobede sammen. I de ovenfor omhand-

lede Terrassedannelser i Lavangen og Gratangen, selv op til

en Højde af 150 Fod, er saaledes Mængden af Skjælrester

betydelig nok, ikke alene i Lermælerne, men ogsaa i det

overliggende i Littoralbæltet aflejede Sand. Antallet af Arter

i vore Skjælbanker er visselig noget større end i de ældre

AfJejninger — og denne vil rimeligvis yderliger^ voxe gjen
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nem nøjagtigére Undersøgelser. Men paa den anden Side

ville de samme Arter, der optræde som de egentlige Hoved-

former i de ældre Afdelinger, ogsaa samtlige gjenfindes i

Skjælbankerne. De, der savnes i de ældre Led, ville vel

nærmest være de mindre Arter med sine svagere hyggede

Skal, og som saaledes besidde den mindste Modslandsevne

mod Tidens opløsende Indvirkning. At de ikke nu ere at

finde i de ældre Led, er saaledes intet Bevis for, at de alt

paa den Tid ikke skulde have kunnet optræde i nogenlunde

samme Kigdom som nu. I ethvert Tilfælde ere disse ogsaa

af en helt underornet Betydning for det egentlige Bygnings-

materiale i vore Skjælbanker.

Forholdene synes saaledes^ ingenlunde at være af den

Art, at de med Bestemthed skulde pege i den Retning, at

Betingelserne for Dannelsen af Skjælbanker først indtraadte

ved det Tidspunkt, da Landet laa omtrent 35 Fod lavere end nu.

Skulde der saaledes — idetmindsle foreløbig — være

Grund til at holde paa den anden Forudsætniag eller dog

ikke ganske at se bori fra den, nemlig den at Betingelserne

for Skjælbankernes Dannelse maa have været tilstede igjen-

nem tidligere Tidsrum end de, hvori de nu ere at paavise,

saa maa det Spørgsmaal træde frem, hvorfor Skjælbankerne

netop standse ved en Højde over Havfladen af noget over 30 Fod.

I saa Henseende kunde man niaaske ledes til at fæste

Blikket paa Forudsætningen om Landjordens rykvise Stig-

ning. Var Landet nemlig steget gjennem rykvise Stød, og

en saadan Stigning netop foregaaet paa den Tid, da Landet

laa omtrent 35 Fod lavere end [nu, saa vilde altsaa deri

Giundeii være at søge til, at Skjælbanker, der ere rene Straud-

dannelser, netop standse her. Men under en saadan Forudsæt-

ning maatte.der dog vær at jjaavise Skjælbanker i de forskjellige

højere Kiveauer, der svarer til Strandlinjerne efter hver saa-

dan rykvis Stigning. Bestemte Littoialbælter ere ovenfor

paaviste i Lavangen i en Højde af omtrent 110 Fod -og paa

Ofotejdet ved Husmandspladsen Kirkhoug i en Højde af 80

Fod, medens Skjælbanker hverken her eller andctsteds ere

fundne i større Højde end 35 Fod Men imod Forudsætnin-

gen om Landets rykvise Stigning stiller der sig desuden —
som i Indledningen til denne Afhandling nærmere udviklet —
saa væsentlige Betænkeligheder, at der neppe her bør være

Grund til at holde den frem, og det saameget mindre, «om
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det omhandlede Forhold dog ingenlunde i denne vil kunne

finde sin fulde Forklaring.

Snarere kunde der være Grund til al forudsætte, at

Skjælbanker under Landets langsomme og jevne Stigning have

været afsatte i alle de forskjellige Højder, der ligge mellem

den nuværende Strandbred og omtrent 150 Fod over Havfla-

den, men at ethvert Spor af dem senere er udvisket. Oven-

for er der nævnt nogle Forholde, der kunde synes al tyde

hen paa, at en kortvarig Istid paa nyt er indtraadt henimod

Afslutningen af den postglaciale Tids ældre Periode, og Til-

intetgjørelsen af ethvert Spo'- af Skjælbanker i slørre Højde

end 35 Fod kunde i saa Tilfælde maaske være al tilskrive

de under samme fremglidende Ismasser. At Skjællagene

maatte kunne bortfejes og Sporene af samme udvidskes gjen-

nem Ismasser, der i længere Tid have skuret hen over Grun

den, kunde der maaske være nogen Rimelighed for. Og li-

gesom Skjælbankernes fuldstændige Forsvinden i Højder over

35 Fod over Havfladen saaledes maaske kan tjene ti) at be-

styrke Forud sætningen om en yngre Istid, saa vil paa den

anden Side ogsaa deial fremgaa, at denne yngre Istids Af-

slutning netop maatte være at henlægge til den Tid, da Lan-

det laa omtrent 35 Fod lavere end nu.

I hvilken Retning nu ogsaa Forklaringen af disse For-

hold maa være at søge, saa synes der dog i ethvert Tilfælde

at kunne være Grund til her at opstille en Sondring inden

den postglaciale Tid, saa dennes yngre Afdeliug tager sin

Begyudelse ved Skjælbankernes føiste Optræden.

Al Landet igjennem denne yngre Afdeling har været i

jevn Stigning, er ovenfor nærmere udviklet, og navnlig for

denne Tidsperiodes Vedkommende maa^enhver Forudsætning

om en slød- eller rykvis Stigning kunne^afvises paa det mest

Afgjørende.

Et andet Spørgsmaal er det derimod, hvorvidt Landet

fremdeles kan paavises at være i Stigning eller ej, Ligefrem

at besvare dette Spørgsmaal, er visselig for Tiden umuligt.

Dei- mangler i saa Henseende navnlig Fikre Vandstandsmæi-

ker fra ældre historiske Tider. Allerede paa Forhaand synes

der dog at kunne være nogen Grund til at forudsætte en

fremdeles vedvarende Stigning. Idel denne nemlig — hvad

Sl-jælbankernes kontinuerlige Sanimenhmjg med dem, der

den Dag idag dannes ved vore Strande, paa det Bestemteste
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synes at antyde — upaatvivlelig maa have strakt sig ned
indtil den sidsle Tid, maa der ogsaa naturligen være mest Rime-

lighed for fremdeles at antage dermed ensartede Forholde,

indtil der maatte foreligge et mere direkle Vidnesbyrd om,

al en Forandring heri er indlraadt. Paa den anden iSide

bør det vel heller ikke ganske oversees, at der blandt vor

Kystbefolkning — hvis Livsbedrift væsentlig er knyllet til

Søen — raader en almindelig Tro paa, at Landet er i Stig-

ning. Det skal i saa Henseende vel ikke oversees, at flere

af de Forholde, hvortil vore Fiskere støtte sin Opfatning. of-

tere kan være at forklare aiiderledes, end de gjøre det. Op-

grunding af Bugler, Lavlandets Tilvæxt udåd ved Til.skylning

og Opstuvning af Sand og Grus fra Sø og Land. kan saale-

des ofte blive nævnt som Vidnesbyrd herom. Men ofte vil

man ogsaa faa høre Udsagn. der mere bestemt .«ynes al pege

i Retning mod Landets vedvarende Stigning, idet Skjær og

Undervands-Partier med fast Fjeldgrund paa sine Steder

paastaaes gjennem Løbet af en Menneskealder at hare været

underkastet en paatagelig Hævning.

Som Led, der tilhøre den postglaciale Tids yngre Af-

deling, ere at opføre:

1) Yngre Blaaler (Muslingler),

2) Skjælbanker,

3) Yngste Sandaflejninger,

4) Torvelag.

Hertil kommer endvidere som Vidnesbyrd om andre

inden Tidsrumniet virkende Kræfter

Morænevolde og

Jettegryder.

Det ligger i Sagens Natur, at de her nævnte Led i sin

hele Almindelighed ikke kunne være at ordne saaledes efter

en bestemt Aldersfølge, som Tilfældet vil være i de fuldt af-

sluttede geologiske Tidsperioder. Betingelserne for Dannel-

sen af disse Led har værei tilstede gjennem Kvartærtidens

hele yngre Periode, ligesom P'oiholdet fremdeles er del sam-

me den Dag idag. Da Lerel imidlertid afsætles ])aa mer eller

mindre dybt Vand, medens de egentlige Skjælbanker ere

Littoraldannelser, saa vil Leret dog overalt, hvor begge disse

Led optræde i samme vertikale Snit, danne det ældre og

underliggende Parti. Ogsaa det under Havfladen afsalte Sand

har vel ligeledes i Regelen sin Plads over Leret. At Torv, hvor
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den maatte optræde sammen med disse marine Dannelser,

altid maa danne det yngste Led, siger sig nalurligvis selv.

Leret er det almindelige Blaaler (Muslingler) og ganske

ensartet med Muslingleret i den postgJaciale Tids ældre Af

deling. Det vil derfor ogsaa ofte være umuligl med Bestenit-

hed at afgjøre, til hvilken Periode de forskjellige Lerlag

maalle være al henføre — enlen lil den ældre eller yngre

Periode. Det under Skjælbankerne liggende Lerlag — og

navnlig da Partierne op imod Samme — vil oftere findes

rigt indblandet med Skjæl og Nulliporer, saa de kunne danne

næsten som et Mellemled mellem rent Ler og Skjællag. Disse

i Leret indblandede Skjælrester kunne enten oprindelig til-

høre de overliggende Skjællag, fra hvilke de gjennem lider-

nes Løb ere pressede ned i det underliggende Ler, eller -^

hvad der sikkerlig ogsaa kan være Tilfældet — kunne de og-

saa mere direkte være tilførte Leret samtidig med dettes

Afsætning.

Skjælafsætningerne kunne sondres i følgende Hoved-
afdelinger

:

a) De egentlige Skjælbanker,

b) Afsætninger i Sand eller Ler.

a) Disse ere helt og holdent hyggede eller sammenhobede
i Littoralbæltet og navnlig i Sammes øverst liggende Parti,

Ved vore nuværende Strande ville de ofte være at finde i

store sammenhobede Masser og i lange Løb navnlig langs

Linjerne for Højvande. Saadanne Skjællag, prægede med
hele sin karakterisliske Ejendommelighed, ere paavisle fra

den nuværende Strandbred op til en Højde over Havfladen

af omtrent 30 Fod — og mindre karakteristiske endnu nogle

Fod højere. De kunne ogsaa paa sine Steder i fuld sam-

menhængende Forbindelse fra Stranden naa op til nævnte

Højde.

Disse Skjælmasser dannes saagodtsom udelukkende

af sønderbrudte eller knuste Skjælrester, mer eller mindre

indblandede med hele Skal og ofle med Nulliporer som en

helt forherskeide Bestanddel. Sand af de almindelige Bjerg-

arter, ligesom ogsaa Smaastene, findes kun sparsomt ind-

blandede heri

Skjællene i disse Banker tilhøre dels de i Littoralbæl-

tel levende Molluskarter — LitLorina g!ø liudica og Litto

rina tenebrosa (L. rudis) vil saaledes allevegue være at tinde
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ser. Dels findes ogsaa — og det i stort Anial af Exeinpla-

rer — Skjæl af Arter, der leve paa dybere Vand, og som ere

opskyllede under Søens Brydning. Endvidere maa Skal af

Balanus nævnes som en af de i Bankerne i størst Mængde
oplrædende Hovedformer.

Bankernes Materiale er som nævnt for største Delen

tilflyttet gjennem Bølgeslaget, ligesom Bankerne efter Forhol-

denes Medfør gjennem kortere eller længere Tid have været

ndsatte for Bølgeslagets og Søbrydningens Indvirkning. Det

er saaledes rimeligt nok, at Materialet inden Bankerne kan

paa de forskjellige Punkter afvige i høj Grad med Hensyn
til dets mer eller mindre bearbejdede Tilstand. Ofte ere

Skjælbankerne helt og holdent dannede af grovere Brudstyk-

ker og ere da følgelig ogsaa rigere paa indblandede hele

Skjæl. Paa andre Steder dannes de af i høj Grad knuste

og næsten pulveriserede Dele, saa Massen her mere ligner et

fint næsten melagtigt Sand end de egentlige Skjællag.

Større Brudstykker og selv hele Skjæl ville dog altid være

at fiude derimellem. Tildels kan det ogsaa træffe sig, at

samme Banke kan dannes af vexlende Lag af finere og gro-

veie Skjælrester. I de af de finere Dele dannede Lag vil

der ogsaa hyppig være at finde Striber og Aarer — helt

uregelmæssig fordelte om i Laget — af grovere Skjælrester

og med rigere Indfletniug af hele Skal.

Mægtigheden af disse egentlige Skjælbanker kan va-

riere fra 1 Fod op til 6 Fod og vel ogsaa derover.

Skjællagene ville findes hvilende enten paa fin Sand

eller ogsaa — hvad der maaske hyppigst er Tilfældet — paa

det marine Ler (Blaaler). Derimod ville de sjeldnere findes

overdækkede af andre Dannelser, naar undtaj^es det overlig-

gende Muld- eller Jordlag. Alene paa et Sted, n<^mlig ved

Nordre Rottenbogelv paa Tromsøeus vestlige Side — det

Nærmere herom i den eflerfølgende Detailbeskrivelse — hvor

Skjælmasserne optræde i støne og mægtigere Partier end

paa noget andet hidtil paavist Sted inden Amtets Grændser
— overlejes Skjælmasserne af et 1 Fods mægtigt Lag af Rulle-

sten udfyldt med Rødsand.

Følgende ere de inden Skjælbankerne hyppigst optræ-

dende Skjæl:

Littorina rudis (Littorina yronlandica og Littorina
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tenebrosa) i overordentlig stort Antal, — Littorina littorea

hyppig, dog sjeldnere end foregaaeude Art — Saxicava ru-

gosa hyppig, — Saxicava wctiea sjeldnere, — Mya trun-

cata hyppig, — Mytilus edulis overordentlig hyppig, i Re-

gelen dog som Brudslykker — Purpura lapillus hyppig —
Acmcea testudinalis og Acma>a virifinea begge hyppige, —
Astarte elliptica hyppig — Anomia hyppig — Pectcn is-

landicus ikke saa saa sjelden — Trochus tumidus og Tvo-

chus cinerarms ikke saa sjelden — Natica clausa — Mar-
yarita iindulata — Tritonhim cyaneum — Buccinum imda-

tum, Cardium p.dule — Trophon — hucina borealis.

Samtlige de her nævnte Arter ere at finde i hvilken-

somhelsi Højde fra Strandbredden op til det øverste Punkt,

hvor Skjælbanker hidlil ere paaviste.

b) Inden de yngre denne Periode tilhørende Sandaf-

lejninger — afsatte under Havfladen — vil oftere findes

større og mindre Samlinger af Skjæl, undertiden paa en vis

Maade lagvis nedgravne i Sandet. Navnlig er det 3lya

truncata^ der optræder her som det forherskende ofte endog

som det eneste Species. Aslarte vil ogsaa findes, men
sjeldnere.

Mya truncata sees her oftest med forenede Skal og

tillige opretstaaende.

Skjællene ere her antagelig ikke tilførte. Der er vel

mest Rimelighed for, at de i Regelen er at finde paa den

Plads, de indtog i levende Tilstand.

I andre Sandaflejninger kunne derimod findes mere

samlede Masser af Skjæl — som mer eller mindre mæglige

Lag. Antallet af de i disse Aflejninger optrædende Skjælar-

ler kan paa sine Steder være temmelig stort, idet der i disse

kunne paavises de fleste af de i Skjælbankerne forekommende

Arter. Ligesom imidlertd disse i Sandet af?atte Skjællag al-

drig naa den Mæglighed som de egentlige Skjælbanker, saa-

ledes skille de sig ogsaa i den Henseende fra Skjælbankerne,

at Skjællene her i Regelen ere temmelig hele og i ethvert

Tilfælde ingenlunde i den Grad sammenpakkede og knuste,

som Forholdet er i de egentlige Skjælbanker.

De her omhandlede Sandaflejninger ere at paavise fra

den nuværende Strandbred op til en Højde over Havfladen af

over 30 Fod og kunne her støde op imod skjælførende Sand-,

aflejuingei, tilhøreude den postglaciale Tids ældre Periode
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uden at del allid vil kunne lade sig gjøre at drage besiemle

Grændser imellem disse Led.

Foruden det under Havfladen afsalle Sand oplræder

det posiglaciale Sand langs Vasdragene og navnlig ved disses

Udiøb, hvor del paa sine Steder danner store Sandbanker,

der dog gjennem Vasdragets Udgravninger eller Tilskylnin-

ger ere underkastede idelige Forandringer. Navnlig ere saa-

danne foranderlige Sandbanker al paavise langs det nedre

Løb af Maalselven — disse Egnes betydeligste Vasdrag.

Torvelag oplræder ofte paa di<se Kanter og dækker

navnlig langs Kyststrækningen store Vidder. Torvelag af

indtil 12 Fods Mæglighed ere ikke sjeldne, og paa sine Ste-

ville de sikkerlig være al finde i endnu større Mægtighed.

I Torvelagene findes hyppig vel konserverede horison-

talt liggende Træstamnier, og paa sine Sleder kunne Rester

af Trærødder findes i flere over hinanden liggende Lag —
et Vidnesbyrd ow, at Grunden gjennem Torvelagenes Tilvæxt

flere Gange har været dækket med Skog.

Isbræer ere hyppige inden disse Egne, og enkelte af

dem kunne stikke temmelig dybt ned mod Havlinjen. En af

de største og smukkeste af disse er den anseelige Furnesdals-

Bræ, der skyder ned til Bunden af den lille Fuinesdal, der

fra Lyngs-Kjoseii skjærer sig ind i Fjelmassen mod Syd i

en Længde af lidt over en halv Mil. To ret mægtige Ende-

moræuer — den ene udenfor den anden — omkredser Bræ-

ens Endevæg og vidner om, at Isbræen har været i Tilbage-

rykniug og maaske fremdeles er det.

Jettegryder kunne dannes dels af Isbræer under deres

Fremgliden, dels under Fossestupene og endelig ogsaa ved

Vasdragenes stærke Strømhvirvler. Disse forskjellige Betin-

gelser for Jeltegryders Dannelse ere fremdeles tilstede i vor

Tid. Der maa saaledes paa Forhaand være al Rimelighed for,

al der inden disse P^.gue maa være at paavise Jettegryder,

der maa forudsættes at være dannede under denne Periode.

Dette er da ogsaa Tilfældet, og paa sine Steder vil der og-

saa være at paavise saadanne, der ere under Dannelse.

De Steder, hvor denne yngre Periodes Dannelser ere

iagttagne, ere følgende:

K r g e I v e n. Denne Elv har sit Udspring fra Fjeld-

massen nordenfor Tromsdalstinden og falder ud i Tromsesun-

det. Paa Sydsiden af Elven ved dens UdIøb i Sundet hæver
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ender i en Højde over Havfladen af 15 a 20 Fod, den anden

naar op lil 60 a 70 Fod og afsluttes gjennem en langsom

Skraaning op imod den egentlige Fjeldmasse.

Den lavere Terrasse ved Stranden er for største Delen

bygget af Skjællag. Her findes talrige Exeniplarer af Litto-

rina rudis (Liltorina grønlandica og L. tenebrosa), Litlorina

littoiea, Pecten islandicus, Aslarte (tildels med sin brune Epi-

derrais), Purpura lapiilus, Saxicava rugosa, Mytilus edulis,

Mya truneata, Cardium edule og Bela turricuia. Skjælrester

ere ikke her at paavise i større Højde end indtil 20 P'od.

T h m a s j r d n e s — søndenfor Krogelven, inellem

denne Elv og Tiomsdalselven. Lan^s Stranden en terrasse-

formig Afsats af 10 a 12 Fods Højde bygget af Skjælsand.

Her Littorina rudis, Astarte — ofte med forenede Skal —
Mytilus edulis i Brudstykker, Pecten islandicus, Mya truneata

Anomia ephipi)ium, Acmæa testudinalis, Bela turricuia samt

Brudstykker af Balanus, Nulliporer i Mængde.

Paa Lavlandet mellem Husebygningerne paa Thomas-

jordnes og den strax søndenfor liggende Gaard Thomasjord

— i en Afstand fra Stranden af omtrent 400 Fod og heni-

inod 25 Fod over Havfladen — findes et isoleret liggende

Parti Skjælsand i en rektangulær Grube i den her optræ-

dende Myr. Grubens Længde omtrent 7, Breden 3 Fod.

Skjælniassen ligger her fra Overfladen ned til Undergrunden,

der dannes af Aur og er mærkelig nok indskrænket til dette

Hul. Under den Gruben omgivende Myr findes der ikke

Spor til Skjælncdlag. Slijælpartiet her har indtil for kort

Tid siden dannet Underlaget for en over den omgivende Myr
fremragende Skjælsandhoug, der nu var kjørt bort og Over-

fiaden jevnet. Efter de lokale Forholde at dømme, er der

Ilden Kimelighed for, at dette Skjælparti her nogensinde

skulde være hidført ved Menneskehænder.

T r m s e n. Der gives neppe noget andet Sted inden

de her omhandlede Egne, hvor de til denne Periode henhørende

Led optræder saaledes udviklede som nelop her. Og navn-

lig gjælder dette de egentlige Skjælbanker, som her ere at

paavise ikke alene overordentlig hyppige men ogsaa i de

mægtigste Samlinger.

Tromsø By ligger paa Øens østlige Side og er for

største Delen bygget paa et bredt Underland, der gjeuuera
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en langsom Stigning afsliittes i en Højde af omtrent 40 Fod
over Havfladen i Øens større Aasdannelser. Ved Byens nord-

lige Del hæver sig den fornævnte Tverryg — se Fig 6 —
der fra Øens højere Langaase skyder ned i østlig Retning

mod Toldbodnesset gjennem ivende terrasseformige Trin.

Paa dette flade Underland optræder de egentlige Skjæl-

banker over slore sammenhæugende Flader. Mægligheden

kan være højst afvigende fra I til 5a 6 Fod. Skjælbankerne

ere her i Regelen alene dækkede af et tyndt Jordlag. Selv

kunne de hvile paa Sand, men oftest dog paa Blaaler, der

navnlig i sine øvre Afdelinger kan vrcre rigt indflettet med
Skjælrester, hvoraf største Delen maa antages at være tilført

fra det overliggende Skjællag. Forøvrigt indeslutter Leret

ogsaa talrige Skjælrester, der mere oprindelig tilhøre samme.

Ogsaa op over Skraaniiigerne af den ovennævnte Tver-

ryg (AasYold) — navnlig op over dens Afhæng mod Syd —
vil der lindes anseelige Nedlag af Periodens Afsætninger. Un-

derst saagodtsom overalt Blaaler, der vel i Regelen hviler

paa en Undergrund af Aur og derover dels Sand og dels

mer eller mindre mægtige Lag af Skjælbanker. I en Højde

over midtie Vandstand af 30 Fod (Punkt a paa Fig. 6) fin-

des der endnu Skjælbanker hvilende paa Blaaler. Men her

er ogsaa Grændsepunktet for Skjælbankernes Optræden

i Højden, og ved Gravninger strax ovenfor træder alene frem

den fornævnte Rødsand, tilhørende den postglaciale Tids æl-

dre Periode. Forholdene her ville nærmere fremgaa af Rits

Fig. 5, og maa der i saa Henseende endvidere henvises til

den til dette Rits knyttede Detailbeskrivelse, der er at finde

under den postglaciale Tids ældre Afdeling.

Blaudl de Skjæl, der her ere fundne i Skjælbanken

ved Punkt (a) 30 Fod over Havfladen, kunne mærkes: Litto-

rina rudis, Littoiina littorea, Mya truncata. Purpura lapilius,

Saxicava rugosa, Astarte, Acmæa te^tudinalis, Natica, Anomia

ephippum, Lucina borealis, Mytilus edulis. Desforuden Brud-

stykker af Balanus samt Nulliporer. Skjælmaterialet var for-

øvrigt her i høj Grad sammenknust.

Denne væsentlig af løse Bedækninger hyggede Vold —
maaske dog med en indre dækket Bjergryg, der med temme-

lig jevn Heldning skyder ned mod Sundet — har ogsaa i syd-

nordlig Retning en anseelig Brede og afsluttes mod Nord gjen-

nem temmelig bratte, tildels terrasseformige Trin mod den saa.

U
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kaldte Amtmandsbugt. I Afsatserne mod Bugten her optræ.

der dels anseelige Sandpartier, og i enkelte af disse findes

Lag, hvori der ere nedgravede tal rige Exemplarer af Mya
truncata oftest med forenede Skal, Lag af Skjælbankcr bre-

der sig her paa mange Sleder fra Stranden i sammenhæn-
gende Følgerække op til en Højde af henimod 30 Fod over

Havfladen. Seminariets B3'gninger staa saaledes her paa en

Grund. der væsentlig dannes af Skjælbanker.

Den sydlige Del af Tromsøen danner et lavt Under-

land — det saakaldte Lånes (d : Lavnes). Ogsaa over Fla-

derne her findes hyppige Skjælbanker af flere Fods Mæg-
tighed.

Paa den vestlige Side af Tromsøen iidbreder sig de

saakaldte Langnesmyrer — et Lavland af rektangulær Form
af 3600 Fods Længde og 2600 Fods Brede. Efler Fladens

Langside langs Stranden udbreder sig en langstrakt Vold,

hvis højeste Punkt naar op til 39 Fod over Havfladen, Imel-

lem denne Vold og Øens Aasrække udbreder sig den lavere

liggende egentlige Langncsiiiyr. Hele denne Myr hviler paa

en Undergriind af Skjælmasser. Den nævnte Vold er byg-

get af fin Sand med hyppige Skjælsamlinger, dels som mere

underordnede Lag i Sandet, dels ogsaa som de almindelige

karakteristiske Skjælbanker. De øverste Partier af Volden

dannes af Rødsand med hyppige liullestensblokke, og selve

Overfladcn er oftere dækket af større Sandinger af Blokke,

I min fornævnte Afhandling „0m Tromsø Amts Hæv-
ning inden den glaciale og postlaciale Tid" ere disse Dannel-

ser nærmere omhandlede. Dertil er ogsaa knyttet et Rits

over Langnesmyrene, derendvidere er ledsaget af forskjellige

Profilrits. De i nævnte Afhandling fremholdte Slutninger,

hvorefter disse Dannelser her skulle være at indordne under

Glacialtidoii, maa imidlertid i Overensstemmelse med den her

leverede Fremstilling blive at berigtige derhen, at samtlige

Skjælsamlinger her tilhøre den postglaciale Tids yngre Af-

deling, medens de ovre Partiei- af Volden med sine Rulle-

stenssamlinger muligens kunne \ære at tilskrive den før om-

handlede yngre Kuldeperiode.

Nordre Rottenbogelv har sit Udiøb ved Langnesmy-
leiis nordlige Afslutning. Ved Elvens Udløb — eller egent-

lig lidt udenfor samme efter dennes Forlængelse — hævcr

sig paa Sydsiden en stejl Mæl gjennem flore Hundrede Fods
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Længdc. Efter Nivellement naar Mælen en gjennenisnitlig

Højde af 24 Fod over midlere Vandstand og skraaner fra

sin øvre Kant ned mod Stranden under en Vinke! af 45 Gr.

Mælen er i sit Udgaaende — fra Stranden op imod øvre

Kant ~ udelukkende bygget af Skjæ! ganske som i de al-

mindelige Skjælbanker. Skjælsandet kan snart være grovere,

snart derimod i høj Grad fmknust. I en Højde over Strand-

bredden af 6 Fod støder man under det forholdsvis tynde

Skjællag paa Ler. I Leret Saxicava rugosa, Mytilus edulis

og Nulliporer. I Skjælsandet fandtes lier Littorina rudis

(Littorina grønlandica og L. tenebrosa).

I 10 Fods Højde fandtes ikke — selv efter 4 a 5 Fods
Indgravning -— længere Tegn li! underliggende Ler. De hyp-

pigst optrædende Skjæl vare her: Littorina rudis, Littorina

littorea, Purpura lapillus, Mytilus edulis, Saxicava rugosa,

Mya truncata og Trophon.

I 15 Fods Højde var Skjælsandet i høj Grad finknust,

men hist og her gjennemsat af Striber eller uregelmæssig for-

delte Aarer af grovere Skjælrester, hvori hele Skjæl hyppi-

gere vare at fmde. Her de almindeiige Littoriner (Liltorina

rudis og L. liUorea) Mytilus edulis, Anomia ephippium, Pec-

ten islandicus, Astarle, Mya truncata, Trochus tumidus. I 20

Fods Højde var Skjælsandet, fremdeles i høj Grad sønderma-

)et, Purpura lapillus, Brudstykker af Mytilus edulis.

Overalt i Skjælmasserne her talrige Brudstykker af

Balanus og Nulliporer.

Mælens øverste Kaut dannes af et 1 Fods mægtigt Lag,

af større og mindre Sten, indkiltede i grovere rød Sand. Maa-

ske kan dette øverste Lag være at tilskrive den yngre Kul-

deperiode.

Som ovennævnt er i denne Ilotlenbogelvens Mæl Ler

ikke fundet som Underliggende for Skjælmasserne i en større

Højde end indtii 6 Fod over Havfladen. Der maa dog vel paa

Forhaand være al Sandsynlighed for, at l^eret vil findes stik-

kende op i Skjælmassen til adskillig Højde over den, til hvil-

ken det hidtii er paavist. I modsat Tilfælde vilde man her

have Skjælbanlier af en Mægtighed, der vilde naa op til 14 a

15 Fod — et Tal, der da synes altfor stort i Forhold tilLit-

toralbæltet? nuværende lodrette Højde. Skulde nærmere Un-

dersøgelser dog alligevel paavise en saadan Mægtighed, saa

vilde vel heri ligge en bestemt Udtalelse for, at Littoralbæltet

11*
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gjennem en tidligere Periode maa have liavt en slørie Højde

end nu for Tiden, — Noget, hvorfor der dog som nævnt paa

Forliaand neppe kan være nogen Rinielighed. Fig. 9 er et

Profilrils af Mælen.

I Sandnesbugteu paa den nordvestlige Side af Troms-

øen hæver sig ligefra Stranden gjennem stejle Endeskraanin-

ger ivende terrasseformige Trin. Profiliits Fig 9. Den før-

ste Terrasse ligger 28Fod over Havfladen, den anden 45 Fod.

Disse Trin ere Stranddannelser. Der er intet Tegn til, at

noget Elvedrag eller Bækkeløb nogensinde her kan have ført

ned. De ere i Dagen dækkede med Jord og Grønsvær og

ellers hyggede af fin Sand. Op imod Kanten af den første

Terrasse i en Højde af omlrent 25 Fod over Havfladenn fin-

des tynde Skjællag, hvori talrige Exemplarer af de alminde-

lige Littoriner.

Længer udover mod det egentlige Nes svinder den

øvre Terrasse ganske, medens den første, lavere liggende,

fortsætter under nogenlunde samme Højde, idet den dog her

stiger op fra Stranden under langslulte Skraaniiiger. Længst

ud mod Nesset bøjer den igjen ned mod Stranden, og her

har Søen under sin Brydning udrevet større Partier, saa den

stiger op fra Stranden i stejle blottede Mæler— dog af ringe

Højde. Levninger af det gamle overdækkeude Jordlag hæn-

ger overalt ned over Mælens stejle Afhæug. Hei har altsaa

disse Sanddannelser med sine Skjællag engang strakt sig

adskillig længere ud i Buglen eller Sundet.

Pl g s f j r d v andet — indenfor Bunden af Piogsfjor-

den, en Sidefjord til Malangen — er som en MeDemting mel-

lem en Ferskvandssø og en Fjordbugt, Naar Søen nemlig

er halvfløt og Vandstanden i Rogsfjordvai.det liden, gaar

Søen ind i Våndet gjennem den saakaldte liogsfjord- Strøm

Forskjellige Saltvandsfiske gaa op i Våndet, saaledes Gjedde,

Sild og Sej, hvorimod Kolje (Hyse) — der for en 40 Aar

tilbage ligeledes tiskedes her — nu ikke længer skal findes.

Om der heri skulde ligge en Udtalelse for, at Landet i Lø-

bet af denne Tid har vatret underkastet en Stigning, skal

forøvrigt lades uafgjort. Ved den øvre Ende af Våndet —
ved Stranden ved Gaarden Langnes — findes talrige Skjæl

af Astarte, Cyprina islandica, Mytilus edulis med Nulliporer.

Langs en liden Bæk, der strax søndeufor Gaarden falder ud

i Våndet, findes i Lerafsætningerne — i nogle faa Fods Højde
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over Rogxfjordvandets Flade — Bmdstykker af Cyprina is-

la iidica samt divsforuden i Mængde sønderbrudte Rester af

Arter, der ikke nærmere kunde bestemmes.

Aglapyik — udenfor Lenvik mod Malangen. Gaar-

dens flade Hjemjord, der kuns hæver sig nogle faa Fod over

Havtiaden, er tildels bygget af Skjælsand. I en liden frem-

springende Bergknaus strax østenfor Husebygningerne findes

i de samme dækkende Sandlag indtil 16 Fod over midlere

Havstand talrige Skjælrester navnlig af Cyprina islandica.

Salangen. Øvre- og Nedre-Vand ere tvende Fersk-

vande, der gjennem den saakaldte Stokkenes-Strøm staa i en

indbyrdes sammenhængende Forbindelse og have Udløb til

Salangsbotten gjennem den nedre Salangselv. Salangselven

ovenfor disse Vande har sit Udspring fra Højfjeldet op imod

den svenske Grændse i Krydset mod Ofoten og falder eflerat

have optagel Bækkebotlenelv ud i Øvre-Vand. Medre-Vand

har en Højde ovei- Havfladeu, der neppe overstiger 20 Fod.

men snarere gaar uoget derunder, og Øvre- \ and ligger blot

nogle faa Fod over dette Ovenfor Øvrevand har Salangsel-

ven kuns svag Stigning indtil henimod Kistefoshoug — om-

trent % Mil ovenfor Øvre-Vand — hvor Elvefærdselen af-

brydes nedenfra opad. Ogsaa Sideelven Bækkebotlenelv fly-

der i Slrækningei fra dens Udløb i Salangselven % Mil op-

over til første Fos jevnt og stille. Ved den nævnte Strokke-

nes-Strøm findes talrige Skjælrester. Saaledes Astarte, Mya
truncata, Pecten islandicus, Cyprina islandica. Tritonium de

spectum. Ogsaa opover langs Salangselv til henimod Kiste

-

fojhoug og opefter langs Bækkebottenelv findes talrige Ex-

emplarer af de samme Skjælarter.

Sandtorv paa Hin dø ved Tjeisundel. Strax norden

for Handelsstedets Husebygninger stiger op fia Stranden en

stejl indtil 16 Fods høj Sandmæl. hvor talrige Skjælre.ster at

Littoriua rudis (L grønlandica og L. teuebrosa ;, Littorina

littorea, Saxicava rugosa, Astarte. Cyprina islandica, Trochus

tumidus, Buccinum undatura , Acmæa testudinalis, Luciua

borealis.

Skogøsund i Ofoten. Strax nordenfor Handelsste-

det Liland paa Fasllandssiden ligeoverfor den lille Skogø op-

træder en Sandmæl ved Stranden omtrent \2 Fod høj. I

denne hyppige Exemplarer af liittorina rudis og Littorina
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littorea, Cyprina islandica, Trochus tumiclus, Astarle, Acmæa
testudinalis, Lucina borealis.

Strandvand indenfor Bunden af den dybe Bogen —
en Sidefjord til Ofoten. Delle er en Ferskvandssø, der nu
ligger faa Fod over Havfladen under Niingens vilde Fjeld-

gruppe. I delle Vand skal der findes tali ige Rester afSkjæli

navnlig af Cyprina islandica og Aslarie. Paa en Overfart

over Våndet var den høje Vandstand til Hinder for at op-

fiske hele Skjæl. Mindre Brudstykker fandles dog, uden at

det dog af disse var muligl nærmere at bestemme Arierne.

Divifos — nedre Fos. Divielven, en anseelig Side-

elv lil Maalselven, løber her gjennem en rød Lerskifer, i

hvilken den har udgravel sig Uere dybe og trange Kanaler*

Under høj Vandstand sirømmer den herigjenneni med over-

ordenlig Kraft — men forøvrigt uden noget synderligt Fald —
idet Vandmassen da ikke alene udfylder disse trange Kana-

ler, men ogsaa stiger højt over samme og i stærke Hvirvler

bryder mod de stejle fremspringende Klippevægge. 1 denne

røde Lerskifer er der ved lav Vandstand at se en Mængde
mer og mindre regeimæssige Hul af de forskjelligste Former.

Snart ere de cirkelrunde og stikke lodrette ned, snart ere lo

eller ire gaaede over i hinanden og danne saaledes et lang-

agtigt Hul med tunget Omkreds, snart stikke de under en

mer eller mindre skråa Helding ned i Lerslenmassen. Paa

sine Steder kunne to saadanne Hul ligge det ene over det

andet, adskilte ved et tyndt delvis gjennembrudt Mellemgulv.

Flere af disse Hul kunne have et Gjennemsnit af over 2 Fod.

Øvre-Divifos ~ omtrent % Mil ovenfor den øver-

ste bebyggede PJads Frihedsli i Dividalen. — Ogsaa her sees

lignende Vidnesbyrd om Strømhvirvlernes udhulende Kraft,

Fossen dannes her paa samme Maade som ved Nedre Fos,

derved at Elven strømmer gjennem flere trange Kanaler, ud-

huiede i den her optrædende Granit. For paa dette Sted at

komme over Elven, har Fjeldlapperne maattet slaa 5 Gang-

broer fra det ene gjennemskaarne Granitparti over ti) del

andet. Hovedrenden bar en Brede af 3 a 4 Alen, men ud-

vider sig paa enkelte Punkter til en bredere cylindrisk Kum
med lodrette og smukl afglatlede Vægge.

Dødes-EIv er en Tverelv, der fra Fjeldvandel Dødes-

Vand løber ned til Divielven, hvori den falder V4 Mil ovenfor

Nedre-Fos. Henimod det Punkt, hvor Elven fra Højfjelds -
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vidderne bøjer ned over Åasskiaaniugeriie til Dhidal, løber

den i strid Strømning gjennem en dyb og trang Kløft. Igjen-

neni en laug Strækning viser denne saagodtsoni lodrette Fjeld-

vægge af 50 a 6(> Fods Højde. Kløften er udskaarel i en

Lerglinnnerskifer med mægtige Indlejninger af kiystallinisk

Kalksten. Paa et Sted gjennem denne Kløft har Elven i en

Længde af 400 Fod brudl sig Vej gjennem en underjordisk

Rende i Kalkstenen. Paa dette Sted fører der saaiedes en

naturlig Bro — af Opsidderne her benævnes den ogsaa Jord-

brua — over Elven, og n)ærke]igt nok er der ogsaa nelop

her saadanne Indskjæ ringer i de ellers lodrette Vægge paa

begge Sider af Elven, at den kan i)asserts. Naar Vandstan-

den i Elven er slor, og det er ugjørligt at fare over den ved

del almindelige Overfarissted nede i Dalen, niaa Opsidderne

søge hidop for at kunne komme over den. I Dagflnden af

denne Jordbro, over hvilken Elven i sin Tid, forinden den

brød Vej gjennem den underjordiske Rende, har havt sit

Løb, sees nu flere Jettegryder. Af disse ere flere løbne

sammen (^Tvilling- Grydeij. To af disse vise el Gjennemsnit

af 4 Fod og er temmelig dybe.

Foruden her vil man ogsaa paa tiere andre Punkter indeu

Amlels Omraade støde pi.a Elveløb, der gjennem korteie elier

hengere Sirækninger gaa gjennem underjordiske Kanaler -

altid udgravede i den her saa hyppigl opirædende krystallini-

ske Kalksten. Saaiedes f E. Kavel-Elv -- en liden Sideelv

til Skibottenelv i Lyngen, — den saakaldte Giæver- Elv paa

Tromsøen, der fra Vandverkcis Hovedbassin løbei- ned iil

Vester-Siind — samt Sagelv, .der fra Sagvandet løber over

Lavangsejdet ud i Salangen. Denne sidste Elv strømmer

paa to Steder gjennem saadanne lukkede Render. Lige for

Udlobet af den sid.ste har den udgravet sig en dyb Brønd.

a) den underjordiske Kanal

b) det aabne Elveleje

c) Brønden.

Med Hensyn til Spørgsmaalel om Landetb vedvarende

Stigning kunde følgende numdtlige Beretninger maaske her

fortjene at fremholdes:

Fra det ovennævnte Slrand-Vaud i Ofoten fører en

kort Elvestrøm ned til Søen. Henimod Mundingen af Elven
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ligger der i Elvelejet en stor Sten. Med Hensyn ril denne

berettede Opsidderen i^aa Gaarden Strand — en Mand paa

over 60 Aar — at den i hans Ungdom i Regelen var over-

svømmet ved almindelig Højvande (almindelig Flodmaal)

Nu derimod slikker den altid op over Havfladen ved almin-

delig Flodmaal, og vil først ved ualmindelig høj Vandstand

lindes helt under Havfladen Der er neppe nogen Grund til

at nære Tvivl om Meddelelsens Paalidelighed. Et andet

Spørgsmaal kunde det dog maaske være, om ikke Sagen her

kunde forklares derved, al Stenen var skudt op fra den løse

Undergrund. Da Forskjellen mellem almindelig Flodvand og

højeste Vandstand under Springtid kan gaa op til 1 Fod,

saa kan — under Forudsætning af, at den nævnte Sten alene

er skudt op ved Landets Hævning — Grændseværdicn for

Landets Stigning gjennem et Tidsrum af henimod 50 Aar

gaa op til 1 Fod eller 2 Fod for Aarhundredet. D^r er imid-

lertid al Sandsynlighed for, at dette Forholdstal endnu er

meget for højt.

Strax udenfor Handelsstedet Liland i Ofoten ligger

nogle Skjær, hyggede af fast Fjeldgrund. Disse kunne alle-

rede ved Kvarlerskifte — smaaflød Sø — sees stikkende frem

over Havfladen, medens de efter Udsagn af en gammel nys

Bfdød Kone, der var født paa Liland, i hendes Barndom

neppe var at skimte over Havfladen ved Lavvande.

Fornlevninger eller Oldtidsminder kunne ofte levere

viglige Bidrag til Belysning af Spørgsmaalet om Landets Ni-

veauforandringer. Disse Distrikter ere dog i det hele fattige

paa slige Foitidsminder. Distrikterne om Vaagsfjorden vare

vel ogsaa det nordligste Strøg af Landet, der forinden Kri-

stendommens Indførelse var optaget af en fastboende Befolk-

ning og afgav Hjem for mægtige Ætter.

Stangelandsejdet er et ganske lavt, væsentlig af op-

skyllede Masser dannet Ejde, der forbinder del langt frem-

springende Stangeland med den store Senjen 0. Paa den

østre Side af P^jdel ligger flere gamle Kjæmpehouge (Grav-

houge) i nogle faa Favnes Afstand fra den nuværende Strand-

bred og kuns nogle faa Fyd over den nuværende Havflade.

Der er vel al Rimelighed for, at disse Houge maa have væ-

ret opkastede i mindst et Par P'ods Højde over den davæ-

rende Havflade, og ved at bestemme disse Houges lodrette

Højde over den midlere Vandstand, vilde man her maaske
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kunne finde el Grændsetal for Landjordens Stigning paa
dette Punkt i Løbcl af de 7 a 800 Aar, der ere gaaede hen
siden disse Houge kunne forudsætles at være opkastede. Da
jeg for flere Aar tilbage besøgte delle Sted, havde jeg ikke
Opmærksoniheden henvendt paa disse Forholde og forsømte
saaledes her et oplage nøjagtige Maalinger. Imidlertid tror

jeg med nogenlunde Bestemthed at kunne udtale, at denne
Højde er saa ringe, at der for dette Punkts Vedkommende
ingenlunde vil kunne blive Spørgsmaal om en Stigning, der
vil kunne naa op til og end mindre overstige 1 Fod i Løbet
af el Aarhundrede.

Et andet Spørgsmaal kunde det dog visselig være, om
et saadant af opskyllet Materiale dannet Land egentlig kan
tjene som et sikkert Udgangspunkt for en saadan Beregning.
Der kunde nemlig være Mulighed for, at lokale Sænkninger
her kunne have fundet Sled som en Følge nf Våndets Ud-
gravninger inden de dybere liggende Lag.

Der er endelig et Forhold, der her ikke ganske skal

lades uberørt, og det er Opskylling af Pimpstensslykker langs

vore Kyster» — en Opskylling, der kan bevises al have fun-

det Sted gjennem lange Tider. Paa sine Steder findes der

endog hele Lag af Pimpsten, f Ex. paa Kaagnes paa Kaa-
gens Noidspidse i Skjervø Prestegjæld. Nævestore Pimpstens-

stykker i sammenhængende Masser findes under det øverst^

liggende Mo3ei;ig, bredende sig ud fra Stranden indtil flere

Hundrede Fods Afstand fra Samme og op til en Hojde over

Havfladen, der kau ansætttes til omtrent 30 Fod Piinpsten

iiai >;uiicdes gjennem lange Tider været opskyllet iauL;. voie

Kyster, ligesom der den Dag idag idelig lilfo:o.3 uye Brud-
stykker ikke alene laugs det nordlige Norges Kyststrækning,

men helt op til Nordenden af Novaja Semlja — saa langt

mod Nord, som Golfstiømmen kan følges.

Omvendt niaa det antagelig kunne sluttes, at Grolf-

strømmen har slrøget forbi vore Kysier mindst ligesaakiMige,

som der er Spor efter Piuipsten.s - Opskyllinger. MærkcHgt
nok ere nu saadanne at paavise op til en Højde. der omtrent

svarer til den, hvortil de oven omhandlede Skjælbimker ere

al rinde. Dette Tal er for Pimpstens-Brudstykkernee Ved-

kommende visselig ikke saa ganske absolut, da det paa den

ene Side er bestemt ved et omtren tligt Skjøn og ikke ved
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nøjagtig Maaling, og der paa den anden Side heller ikke i

saa Henseende er anstillet saa omfattende Undersøgelser, at

dette med nogenlunde Bestemthed kan siges at angive Yder-

grændsen opad for Forekomsten af opskyllet Pimpsten. Paa

Forhaand antages der dog at være nogcn Grund til at holde

paa denne omtrentlige Ydergrændse. ') Men i saa Tilfælde

kunde der altsaa være nogen Føje til her at drage den Slut-

ning, at Golfstrømmen bøjedes hen mod vore Kyster paa den

Tid, da Landet iaa omtrent 30 Fod lavere end nu.

Ovenfor er der paa flere Steder hentydet til Forholde,

der synes at angive. at en yngre Kuldeperiode netop afslut-

tedes ved den Tid, da Skjælbankerne først begyndle at dan-

nes Denne_Kuldeperiodes Afslutniug kan saaledes maaske

nærmest være betinget af Golfstrømmens Gjenoptræden langs

vore Kyster, Der er vel nemlig al Sandsynlighed for, al den

ældre Glacialtids Ophør er foranlediget ved Golfstrømmens

førsle Optræden langs Landet. Forsaavidt altsaa en Opstillen

af en yngre Kuldeperiode gjennem fortsatte Undersøgelser

skulde lindes bekræftet, var der vel Grund til at forudsælle,

at denne varme Strøm igjennem en saadan forholdsvis kort-

varig Tidsperiode havde forandret sit Løb og fjernet sig fra

Kysten. Skjælbaukerncs Optræden betegner saalcdes Tids-

punktet for Golfstrømmens sidste store Afbøjning mod Nor^

ges Kyststrækning.

Tromsø den 22de Novbr. 187

L

Denne Græudsebestemiuelse opstiiles naturligvis alene for de her

omhandlede Distrikter. Fra Østfinmarken berettes saaledes. at op-

skyllet Pimpsten der skal være at paavise i langt større Højde.

Der er imidlertid nogen Grund til at forudsætte, at Østfinmarken

maa være i langt stærkere Stigning end Fjeldgrunden inden Tromsø

Amt.
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Forora.

Hvor Højdebestemmelserne i efterstaaende Athandling

ere angivne med bestemte Tal, ere de saagodtsom overalt hen-

tede fra det af Opma?lingskontoret paa Udstillingen i Tromsø

1870 fremlagte Kart over Tromsø Amts Fastlandsstrækning.

Enkelte Bestemmelser ére hentede fra nogle af Kapt. F. Bang

nys offentliggjorte „Skvzzer fra det Indre af Tromsø og Fin-

markens Amter". Hvor de opførte Højdebestemmelser der-

imod ikke støtte sig til bestemte og nøjagtige Maalinger, er

dette overalt udtiykkelig ti I føj et.

Tromsø den 21de Februar 1870.
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Tromsø Amts Orografi.

De Landstrækniuger, der ligge ind under Tromsø Amt,

dannes dels af en større Fastiandsstrækning med flere der.

fra fremspringende og næsten helt afskaarne Halvøer af et

forholdsvis ret anseeligt Fladeindhold og dels af en Række
større og mindre Øer, der i et sammenhængende Bælte bre-

der sig ud langs Fastlandets Strandlinjer.

De Fjeldmasser, der bygge disse Landstrækninger,

kunne vistnok for en Del lade sig sammenknytte som Led af

mere bestemt udprægede Fjelddrag. Men dette gjælder dog

ingenlunde disse i sin store Almindelighed. Tvertimod vil

det allerede ved første løselige Overblik gjøre sig gjældende

med adskillig Styrke, at et stort Antal og over store sam-

menhængende Vidder udbredte Fjeld partier nærmest frem-

træde som en Samling af mere selvstændige Fjeldlegemer,

omspredte paa en som det kau synes højst regelløs Maade.

Man vil her ofte modtage et stærkt Indlryk [af, at Forholdet

langs Kyststrækningen med de talrige større og mindre Øer

har gjentaget sig over store Dele af Fastlandsstrækningen —
blot med den Forskjel, at Sundløbene imellem Kyststræknin-

gens Øer indbyrdes og mellem disse og Fastlandet her gjen-

nem senere Indvirkninger ere gaaede over til Dalløb eller

Ejdedannelser af større eller mindre Længdeudstrækning.

Tromsø Amts Fastiandsstrækning indtager saagodtsom

gjennem sin hele Længde fra Nord til Syd den Del af den

skandinaviske Halvø, der ligger mellem Kystlinjerne langs

Vesterhavet og Rigsgrændsen, der her^følgerVandskillet mellem

Vesterhavet og den bottniske Bugt. Et nøjagtigt Kjendskab

til Amtets Orografi maa saaledes forudsættes at skulle kunne

yde væsenllige Bidrag til Besvarelsen af det endnu saa lidet

opklarede Spørgsmaal med Hensyn til Tilværelsen af ^Kjø-

len" som en Grændseryg mellem ISlorge og Sverige. Et saa-

dant Spørgsmaal vil nu vistnok ikke afgjørende kunne be-

svares, forinden man i saa Henseende kan støtte sig til nøj-

12
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agtige Opmaalinger af Nordlands og Tromsø Amter. Det er

nelop langs disse Landstrækningers østre Grændse, at den

omhandlede Kjædelinje skulde være udspændt gjennem sin

forholdsvis største Længde. Landets almindelige Opmaaling,

der er paabegyndt søndenfra, er imidlertid endnu ikke naaet

ud over Throndhjems Stift, og lang Tid vil rimeligvis endnu

heugaa, fonnden den kan blive udstrakt og afsluttet over det

langstrakte Nordlands Amt. Andre Hensyn have imidlertid

bevirket, at der er gjort et Spring i Opmaalingens gradvise

Fremadskriden. Tromsø Amts Fastlandsstrækning er i de

sidste Aar bleven trigonometrisk opmaalt og kartlagt, og om
Opmaalingen her endnu ikke er ganske afsluttet, er dog de

største og for det omhandlede Spørgsraaal tillige vigtigste

Landstrøg bragt ind under denne. Fra denne Opmaa-

ling vil saaledes væsentlige Bidrag kunne hentes til en nær-

mere Besvarelse af oventiævnte Spørgsmaal. De Vink, der

fra denne i saa Henseende kunne være at hente, ville vist-

nok aleue gjælde det forholdsvis kortere Strøg fra Kvænan-

gen mod Nord til Ofoten mod Syd. Men paa den anden

Side er dog denne lang nok tii at den skulde kunne hjemle

de derfra hentede Bidrag en noget mere almen Betydning

ogsaa ligeoverfor Spørgsmaalet i sin Helhed. Men samtidig

skal ogsaa tilføjes, at der idetn\indste paa Forhaand er al

Rimelighed for, at Forholdene inden Tromsø Amt, saaledes

som de her fremtræde op imod Rigsgrændsen, i det Væsent-

lige ville være at gjenlinde ogsaa sydover fra Ofoten langt ned

igjennem Nordlands Amt. f«>ibi(jj

Det Forsøg, som her skal gjøres paa at levere en

ordnet Oversigt over Tromsø Amts Orografi, støtter sig nær-

mest til det personlige Kjendskab, Forfattere.i heraf har vun-

det gjennem et fleraarigt geologisk Studium af Bvjrgbygnings-

forholdene her. At Opmaalingens Arbejder herunder har

ydet væsentlig Hjælp til en fuldere og klareie Belysning, si-

ger sig naturligvis selv.
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I« Oversigt
over Amtets orografiske Forholde.

A. Kjøldraget.

Fra Kvænangen og sydover langs Lyngens og Stor-

fjordens østlige Bred hæver sig som en Murvold et højt

Fjelddrag, bygget af Glimmerskifer — i sin nordlige Del dog

gjennerasat af mægtige Drag af Gabbro og Hypersthenit.

Denne Murvold stiger langs det hele Strøg saagodtsom umid-

delbart op fra selve Strandlinjerne med stejltAfhæng. Skjønt

den paa flere Steder efter Breden er gjennemskaaret af dybe

Dalløb (de saakaldte „aabne Dalfører") og saaledes paa en

vis Maade kan siges at være splittet i flere sondrede Bjerg-

parlier, er der dog ~ saavel fra et geologisk som orografisk

Udgangspunkt — al Grund til at slaa dem sammen som

Dele af et og samme Bjerglegeme. Murvoldens midlere

Højde kan med et Gjennemsnitstal ansættes til henimod 3000

Fod, dens Brede, der visselig efter Længdeløbet kan være

noget forskjellig, kan med et Middeltal ansættes til omtrent

et Par Mile. Paa sine Steder skyder Murvolden helt op til

Rigsgrændsen, medens den paa andre Punkter trækker sig

tilbage langt vestenfor Samme. Indad mod Øst skraaner den

ned mod en omtrent 1000 Fod lavere liggende Højflade.

Dette er navnlig skarpt fremtrædeude om det Indre af Ski-

bottendal, hvor Murvolden i bestemte tildels bugtede Drag

med engang falder ned mod denne indre Højflade, der her

begynder langt inde paa norsk Side og gjennem svage tildels

næsten umærkelige Stigninger breder sig op imod Rigsgrænd-

sen eller det egentlige Vandskil mellem Vesterhavet og den

bottniske Bugt. Fra dette Punkt skraaner denne Højdeflade

mod Øst ned lil den bottniske Bugt. Grændselinjen mellem

Norge og Sverige er her ogsaa paa længere Strækning at

søge ikke langs Murvoldens Murkaut men over Højfladen

østenfor denne. De Elvedrag, der her fra Rigsgrændsen

flyde ned til Havet paa norsk Side, maa altsaa bryde sig

gjennem eller rettere søge sig Vej gjennem dybe transversale

Gjennemskjæringer i Murvolden. Og derfor kan ogsaa her

12*



det særegne Forhold finde Sted at Vasdrag, der flyder ned

over Murvoldens iiidre østlige Afhæng, ikke føres ned til

den boltniske Bugt, men derimod efter Omstændighederne

gjennem kortere eller længere Afbøjninger ned til Fjordene

paa norsk Side gjennem Murvoldens transversale Gjennera-

brydninger.

Denne her omhandlede Murvoid kan nu fra Storfjord-

dalen, der munder ud i SJorfjordens Bund — eller Lyngen-

fjordens underste Afd eling — forfølges videre mod Syd til

Nedie-Roslavand. Herfra videse mod Syd, dog under en

temmeiig stor Afbøjning mod Vest, idet den udåd begrænd-

ses ved Maaiselven og Bardo og mod disse afslutttes i Ru-

tens, Alappens og Istindernes mægtige Fjeidmasser. 1 syd-

lig Retning stryger nu Murvolden langs Salaiigsdal, og be-

grændses gjennem et Par Miles Længde af Salangselven.

Herfra skyder den ned mod Rombakken og Harjangen —
Ofotens inderste Forgreninger — idet den indad mod Vest

afslutles ved den vide transversale Indsænkning, der fra Sa-

langsdalens øvre Del fører ned til Gratangsbotten i Ibestad

Piestegjæld, samt eudvidere ved det brede Ejde eller Tver-

indsænkning, der fra Gratangi^botten fører ned til Har-

jangen.

Indover mod Øst skraaner de her omhandlede Fjeld-

partier ned mod den lavere liggende Højflade eller Halvøens

øs'.Iige Skraaplan Dette østlige Afhæng kan ogsaa her til-

dels være at søge langt ind paa norsk Side — f. Ex. opover

ved Divielvens øvre Løb — dels kan Rigsgrændsen ogsaa

gjennem længere Strækninger være (rukket frem over Af-

hængets Højkant.

Ogsaa gjennem Strækningen fra Storijordelven ned til

Gratangen og Haijangen er Fjeldmassen paa flere Steder

gjennemskaaret omtrent paa samme Maade som nordenfor

ved aabne Dalfører. Men ogsaa her er der i orografisk Hen-

seende al Grund til at knytte disse forskjellige Dele sammen

til et el eneste Heie.

Der vil af dette fremgaa, at Tromsø Amt gjennemsæt-

tes efter en Retning fra NNO til SSV i en Længdestrækning

af henimod 20 noi'ske Mil af Bjergpartier, der ere at knyl!e

sammen som Dele af et sammenhængende Fjelddrag, Dra-

ge s eller Murvoldens Brede er i Regelen at sætte mellem 2

a 3 Mil, — paa sine Steder kan denne dog naa op til hen-
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imocl det dobbelte heraf. Mod Nord tager Draget allsaa. sin

Begyiidelse fra Kvænangen og kan mod Syd forfølges ned lil

den bybt indskaarne Ofolen f^jord. Søndenfor Ofoten ere

Forholdene ikke undersøgte.

Fra Kvænangen mod Syd til Bunden af Storfjorden i

Lyngen stiger Murvoldens vestlige Afhæng op lige fra Hav-

linjen. Fra dette Punkt og sydover er derimod det vestre

Afhæng at søge langt ind i Landet flere Mil fra den nuvæ-
rende Strandlinje og først i Distriktets sydlige Del mod Grat-

angsbotten og Ofoten naar Havet ind mod samme. I en

nærliggende geologisk Tidsperiode har dog Havvandet ogsaa

her saagodtsom langs den he!e Linje skyllet imod Fjeldkjæ-

dens Fod gjennem de daværende trange Sundløb, der senere

under Landets Hævning ere gaaede over til Ejder og Diilløb.

I en nys offentliggjort Afhandling ,,0m Kvartærtidens Dan-

nelser inden Tromsø Amt" er jeg saaledes naaet til den Slut-

ning, at Landet under Afslutningen af Glacialtidens ældre

Periode maa have ligget indtil 30U Fod lavere end nu. Der
er i denne tilligc fremholdt Sandsynligheden for, at Landet
ved Afslutningen af Tertiærtiden eller Begyndelsen af den

glaciale Periode kau have ligget 2 a 300 Fod lavere — uden

at dog denne sidste Foiudsætuing har at støtte sig lil sikre

lagttagelser. Der er i samme endvidere paavist, at Landet
fra Glacialtiden til vor Tid har været i en langsom og uaf-

brudt Hævning. Holder man sig ti! disse F'orudsætninger

saa skulde Balsfjordejdet, der nu skiller Storfjorden fra Bals-

fjorden under Glacialtidens ældre Afsnit have ligget under

Havfladen og det samme kan ogsaa — efler Højdeforholdene

at dømme — have været Tilfældet med Tamokdalen, der er

et dybt „aabeut" Dalføre, der fra Balsfjordejdet fører over

til Maalselven lige i Nærheden af Nedre Rosta-Vand. Under
Glacialtiden kan der saaledes være nogen Sandsynlighed for,

at Havvandet fia Storfjordens Bund har skyllet videre frem

under Fjelddragets Fod gjennem trange Sundløb ned til

Maalselven. Hei naaede Havet endnu gjennem Begyndelsen

af den postglaciale Tid, eller dog umiddelbart før samme,

fra Malangen op gjennem hele den nuværende Maalselvdal

ligetil Tamokelvens Udløb, ligesom Malangen udsendte en

anden Forgrening op over Bardodalen. Fra Højdeforholdene

at dømme, er der fremdeles nogen Rimelighed for, at den

saakaldte „Kob-ryg" — en bred men lav eller bybt indskaaret
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Ryg, der skiller mellem Bardoelvens og Salangselvens Leje —
liar ligget under Havfiaden under Glacialtidens ældre Afsnit.

Endnu gjennein den postgiaciale Tids ældre Periode naaede

Havvandet gjennem den nuværende Salangsdal næ-sten helt

op imod Kob- ryggen, og ved at tåge Hensyn til Højdefor-

holdene, kan der med de ovennævnte Forudsætninger for

Øje ligeledes wæte Sandsynlighed for, at Havvandet under

Glacialtidens ældre Afsnit har skyllet op gjennem hele Sa-

langsdal ligetil dens Afslutning under Storklættens Fcd.

Deriraod hæver der sig mellem Gaarden Lund i Øvre Sa-

langsdal og Gratangsbotten en Aasryg, eler ber knytter Mur-

volden sammen med en fra samme nordover løbende Forgre-

ning. Denne Aasryg stikker for højt op, til at der idet-

mindste med de ovenfor fremholdte Forudsætninger for Øje

skulde være nogen Rimelighed for, at Havstanden har naaet

op over denne selv under Glasialtidens første Afsnit. Det

samme er Tilfældet med Ejdet mellem Gratangen og Harjan-

gen Ogsaa her naar Kulminationspunktet flere Hundrede

Fod op over de forudsatte 5 a 600 Fod. Naar disse Par

smale Strimler fraregnes, saa er der altsaa al Sandsynlighed

for, at Havet under et nærliggende geologisk Tidsafsnit har

beskyllet Murvoldens Fod gjennem dens hele Længde fra

Kvænangen ned mod Ofoten. Og det er denne gamle Strand-

linje, der her opføres som Grændsen for Murvoldens Afslut-

ning udover, samtidig som der ogsaa i det hele i orografisk

Hensende synes at være en langt nærmere Tilknytning mel-

lem de forskjellige Dele indbyrdes, hvoraf dette Drag er

dannet, end mellem disse og de udenfor Draget fremskydende

Fjeldpartier.

Det her omhandlede Fjeiddrag er ovenfor karateriserel

under Benævnelsen eng,jMurvold". Ved en Murvold forstaaes

nemlig et Fjeiddrag med en forherskende Længderetning og

med udprægede Murvægge eller Muifiader, der danne Afhæn-

get efter begge Langsider, medens Fjeldmassen oventil af-

sluttes i Højfladedannelser, I det Hele og Store er Forhol-

det her ogsaa dettte. Men paa den anden Side er [ogsaa

Fjeldmassen hyppig gjennemsat af dybe Fjeldrevner eller

Skar, der spalter den i dens højere liggende Partier i en

Uendelighed af mer eiler mindre sondrede Bjergformer. Af

disse kunne igjen flere være grupperede sammen i kortere

eller Iséngere Kjædedrag. I Regelen træde disse vismok frem
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som ganske underordnede Dele inden det store Drag, men

paa enkelte Steder kunne de dog optræue som selvstændige

Kjedelinjer, idet de ved dybe Indsænkninger paa en vis

Maade ganske kunne være adskilte fra den egentlige Murvold.

Af disse Forholde vil det fremgaa, at Fjeldcharakteren inden

det her omhandlede Drag ofte kan være temmelig udpræget

alpinsk. Paa sine Steder kan Tind paa længere Slrækning rade

sig ved Siden af Tind,— disse oftest med skarpe mere langstrakte

Rygge, undertiden dog ogsaa som mere spidse sylformige

Pigge. Paa andre Steder vil igjen Murvolden træde bestem-

tere frem med sine mere masseagtige Former og med sine

større sammenhængende Højfjeldsvifl der, fra hvilke enten kup.

peformige Toppe eller lave Aasrygge stige op.

I det heromhanlede Fjelddrags ydre Formforholde er

saaledes det stive og ^masseagtige paa en ofte forunderlig

Maade parret med den alpinske Charakters finere, men tillige

dristigere Træk. Som en Helhed tildeles Fjelddraget herved

et i høj Grad tiltalende og afvexling.-rigt Præg.

Men foruden de hyppige Fjeldskar og de dybere og

tildels mere vidstrakte og indad, d. e. mod Øst, aabne Høj-

fjeldsindsænkoinger, der paa fleie Steder kunne skjære sig ind

i Murvolden fra sammes østlige Afhæng, spaltes Fjeldmassen

yderligere ved dybt indskaarne Dalløb. Flere af disse kunne

paa en vis Maade siges at gjennemskjære Murvolden efter

hele dens. Brede. De ende nemlig ikke i selve Bjergmassen,

men munde derimod paa den anden Side ud i den bagenfor

samme liggende lavere Højflade — Halvøens østlige Skraa-

plan — eller ogsaa i Højfjeldsindsænkninger, der føre over

til denne. Det er saadanne Dalfører, jeg i min ovennævnte

Afhandling om „Kvartærlidens Dannelser" nærmere har om-

handlet under Navnet „aabne Dalfører'-. Som saadanne op-

træde følgende, efter deres Beliggenhed, fra Nord mod Syd:

Reisenelvens Dalføre i Skjervø Præstegjeld, Skibottendal og

Storfjorddal i Lyngen samt Dividal i Maalselvens Præstegjeld,

ligesom ogsaa Rostadal i samme Præstegjeld paa en vis Maade

kan være at henregne blandt disse. Endvidere maa hertil

henføres Bardoelven med Aitvaudets ludsænkning. Ved disse

Dalløb sondres Murvolden efter Længden i følgende naturlige

Underled, hvis orografiske Forholde her nærmere skulle om-

handles :
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a) Draget mellem Kvænangen og Reisenelv.

Dette Drag ender mod Vest i Meilands-Halvøea, hvor

en gabbroagtig Bjergart bryder gjennem Skiferen og taar-

ner sig op i en Række af spidse Tinder, der ofte naar op

til en Højde over Havfladen af over 3000 Fod. Indover af-

sluttes dette kjedeformige Drag ved Oxfjordejdet, men op-

træder igjen paa den anden Side af Oxfjorden og strækker

sig her indover i sydostlig Retning langs Reisenelv. Her,

midt imellem Kvænangens Dalføre og Reisenelv, naar den sit

Høidepunkt i Haldi-Gruppen, der som et Kjededrag stiger op

fra Murvoldens Højfjeldsvidder. Haldigruppens højeste Punkt

er Bezegel Haldi, der naar op til henimod 4000 Fod over

Havfladen. Indenfor Haldi gaar Højtjeldel over til den

indenfor liggende lavere Højflade, der herfra breder sig

frem indover til Kautokeino.

Udimod Kysten er dette Fjeldparti vildt og sønder-

revet og naar her, i Røieln og Geirio-Gaisi ved Reisen-

elvens nedre Løb, noget nær sine højest liggende Punkter.

Indenfor afsluttes det oftere opad i større bølgeformige Høj-

fjeldsvidder, gjennemsatte af lavere Aasrygge og tildels ogsaa

højere Kjededrag, blandt hvilke da den ovennævnte Haldi-

Gruppe er den mest fremragende.

b) Draget mellem Reisenelv og Skibottenelv.

Opover paa begge Sider af Kaafjord og Kaafjorddal

i Lyngen breder Fjeldmassen sig ud helt op til Rigsgrænd-

sen, men trækker derimod henimod Skibottendal sit indre

Afhæng mere tilbage mod Kysten. Mellem Reisenelv og Kaa-

fjorddal afsluttes Fjeldmassen opad i anseelige Højslettedan-

nelsei'. Fra disse hæver sig her — lige op imod Rigs-

grændsen — Reisduoddar- Haldis af Hypersthenit hyggede

Fjeldkolos, hvis højeste Top naar op antagelig til henimod

5000 Fod over Havfladen.

Vildest og mest storartet optræder Bjergformerne der,

hvor Kaafjorden — en Sidefjord til Lyngen — i vestøstlig

Retning skjærer sig ind i Murvolden. Langs denne stiger

Fjeldvæggene op ofte lige fra Stranden i stejle utilgjæn-

gelige Styrtninger af flere Tusinde Fods Højde, samtidig som

Fjeldmassen her opad i høj Grad er spaltet, saa Top peger

frem ved Siden af Top, Ogsaa i det i det indre, mere cen-

trale Parti, der, hvor Favres, Njalla og Killa — Sideelve til Sa.

muelselv i Rejsen — og fremdeles Rotsundselv søger sine
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Kilder, er et af trange Fjeldkløfter dybt indskaaret Bjerg-

landskab.

Langs Rotsundselvens nedre Løb optræder en Række
af spidse Alpetinder.

c) Draget mellem Skibottenelv og S torfj ordel v.

Murvoldens østlige Afhæng har her trukke! sig iangt

tilbage fra Rigsgrændsen. Murvolden afsluttes indovcr ved

den skarpt optrukne, men bugtede Murlinje, der dannes vtd

Afhængene af Favres Varre nordenfor Skibotten, samt af Re-

po-Varre, Goavda Varre søndenfor Skibotten. Med de( søn-

denfor Storfjordelven liggende Parasfjeld omcirkler disse i

et sluttet og højt Drag den indre forholdsvis lavt liggende

Højflade. Rigsgrændsen er her optrukket langt indenfor

Murvoldens østlige Afliæng paa denne lavere Højflade lige

i mellem de to Fjeidvande Kolta Javre paa norsk og y<^ilpis

Javre paa svensk og finlandsk Side, der gjennem en for Baade

farbar Kanal staa i indbyrdes Forbindelse. Kilpis Javres

Vandflade, der her danner Kulminationspunktet i Færsels-

iinjen mellem den bottniske Bugt og Lyngsfjorden, ligger

neppe mere end J200 Fod over Havfladen. Kolla Javre

har gjennem Storfjordelven sit Udløb til Storfjorden i Lyn-

gen. Storfjorddalen, der som et aabent Dalføre gjennem-

bryder Murvolden, aabner Vej til Fjorden for Koltas Afløb.

Det Parti af det omhandlede Drag, der ligger mellem

Fjeldvandet Goavda Javre og Kitdalen, danner et i høj Grad

vildt og sønderrevet Bjerglandskab med Fjeldloppe, der of-

tere kunne naa op til henimod 4000 Fod, enkelte endog op

til 4500

d) Draget mellem Storfjordelv paa den ene ogRo-

stavand og Rostadal paa den anden Side.

Dette er et i det hele vildt og sønderrevet Fjeldparti,

der navnlig i nord- sydlig Retning er gjennemskaaret af dybe

Fjeldskar og Fjelddale. Mod Øsl styrter Højdraget eller

Murvolden ned mod den lavere, men her dog endnu over 2000

Fod over Havfladen liggende Højsletle, der fra Mosko Javre

udbreder sig over Grændsestrøgene her mellem Norge og

Sverige, saavel nordover i Retning mod Kilpis Javre, som

mod Syd nedover til Store Rosta-Vand.

I Rostafjeldet, der stiger op lige ved Murvoldens

vestlige Afhæng, naar Fjeldmassen her sin største Højde med
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lidt over 5000 Fod. Ved Udløbet af Storfjordelven hæver

Otter-Tindene sine spidse Toppe.

e) Draget melle m Rostaelv og Di vi el v.

Fjeldmassen her har i det hele en forholdsvis ringe

Højde og er i saa Henseende vidt forskjellig fra det mæg-
tige Centralparli nordenfor Rostadelven, Charakteren af en

bestemt fremlrædende Murvold er her tildels ogsaa ganske

udvidsket. Dette Strøg gjennemsættes dog af enkelte niæg-

tige Kjedelinjer. Saaledes iidbreder Lekkatindernes Kjede

sig langs Robtaelven og fortsætter som et niægtigt Drag helt

op mod Øvre Roslavand. Op imod Rigsgrændsen ved Divi-

elvens øvre Løb rejser sig Jerla-Gruppen, der i Store Jer-

tas Top naar sit Højdepiinkt omtrent med 4500 Fod over

Havfladen.

Jerta-Griippens østlige Afhæng falder ned mod den

indre her neppe mer end 1500 Fod over Havfladen liggende

Højslette, der gjennemsættes af Divielven under dens øvre

Løb. Denne Højflade med sine lavere Aasdrag breder sig

herfra udover Rigsgrændsen mod Øst og mod Syd ned over

til Altvandets vide Indsænkning.

f) Draget melleni Divielven paa den ene samt
Bardoelv og Altvandets Indsænkning paa

den anden Side.

Dette store Fjeldparti deles ved den dybt indskaarne,

men dog i sin øvre Ende lukkede Kirgesdal i en nordre og

en søndre Afdeling.

1. Den nordre Afdeling danner en høj Murvold, der i

en stærk konvexformig Bue løber langs Divielven, Maals-

elv og Kirgeselv. Fra det østlige Afhæng skjærer sig ind i

Fjeldmassen en vid og dybt liggende Indsænkning, fra

hvilken Saudelven løber ned til Divielv, og som fort-

sætter længere indover i sydosllig til sydlig Retning i

Anasvandenes vide Fjelddal, der gjennem Anaselven har

sit Udløb ligeledes til Divielven. Rundt denne Sand-

elvens kjedelformige Indsænkning taarner Fjeldmassen

sig op som en ringformig Kjede. Talrige Fjeldskar gjen-

nemskjære denne og føre til Divielv, Maalselv og Kir-

geselv. Fjeldmassen her naar sine Højdepunkter i nor-

dre Alapen (4812') i søndre Alappen (4773') — begge

ved Kirgeselvens Udløb i Maalselven — samt i Gaska-

nieve (5100') op imod Kirgiselvens øvre Løb. Indover
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har Fjeldmassen Åfhæng mod den førnævnfe ved Divi-

elvens øvre Løb liggende Højflade, ligesaa ogsaa ned

imod Altvandels anseelige omtrent 1500 Fod over Hav-

fladen liggende Højfjeldsindsænkning, der staar i umid-

delbar Forbindelse med det store østlige Skraaplau.

2. Den sydlige Afdeling mellem Kirgeselv og
B a r d e 1 v.

Fjeldmassen gjør her en stor Udbøjning mod Vest

ned til Bardoelvens Sammenløb med Maalselven. Dette

Parti udgjør en stærkt samlet Højfjeldsmasse, der ind-

over har Afhæng mod Altvandets dybc Indsænkning,

Fjeldmassen er gjennemsat af tallige Højfjeldsdale og

Skar, der gjennemskjære den i alle Retninger og saaledes

sondre Højfjeldet i talrige Bjergpartier, I sit vestligste

Udspring naar Afdelingen sin største Højde i Istinder-

ne. Vestre Istind har en Højde over Havfiaden af

4778 Fod og østre Istind af 4512 Fod. Østenfor disse

mod Kirgeselv hæver Isdaistinderues højesie Top sig til

4397 Fod. Bangsbottenfjeld søndenfor Istinderne naar

4215 Fod, og Biaaberg i Nærheden af det!e 3921 Fod.

Indovermod Altvandet aftager Højden.

g) Draget mellem Bardoelv og Altvandet paa den

ene og Salangsdal med Stordal paa

den anden Side.

Sørdalen — en Sidedal til Bardo — skjærer sig dybt

ind i Fjeldmassen her, saa alene en smal Ryg afbrydcr l^or-

bindelsen mellem Bardo paa norsk Side og Tornetræsk

paa 'svensk.

Som en Afdeling af dette Parti rejser sig mellem Alt-

vandet og Gievdne Javre et rundtom afskaai-et, isoleret lig-

gende Bjerglegeme, der i Rokumbori naar sin største Højde

med over 5000 Fod over Havfladen. Rokumborl er maaske

noget højere end Rostafjeldet.

Imellem Sørdalen og Salangsdal danner Fjeldmassen

en temmelig sluttet Enhed Indover har Murvolden langs hele

denne Linje Afhæng mod den vide Indsænkning paa svensk

Side, der optager Torne - Træskes Vandsamling. Torne-

Træskes Vandspejl ligger 1320 Fod over Havfladen. Denne

Indsænkning fortsætter langs Murvoldens østlige eller indre

Afhæng til ud imod Affaldet til Ofoten.

Fjeldmassen indcn dette Parti har en temmelig an-
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Koller. Egentlige Alpetinder træder her kun sjeldnere frem.

Lifjeld naar op til en Højde af 4245 Fod, og Eriksfjeld liar

omtrent samme Højde. Begge danne kollede Toppe. Snehæt-

ten, lidt længere ind mod den øvre Del af Salangsdal, naar

en lignende Højde. Dybere Dalfører skjære sig ikke ind i

Fjeldmassen her, derimod flere Fjeldskar eller Højfjelds-

dale, der i østvestlig Retning gjennensætter Fjeldet mel-

lem Rørdalen og Salangsdal, og som tildels benyttes som
Færselslinjer mellem disse Dalfører.

Salangsdalen skjærer sig saa langt ind i Fjeldmassen,

at Breden af den her tilbagestaaende Ryg, der stænger mel-

lem det nævnte Dalføre og den vide Indsænkning, der ud-

breder sig om Torne-Træsk, neppe udgjør mer end 1 Mil.

Paa norsk Side ligger Salangsdalens øverste Gaard Bonnes

ligeunder Ryggens Fod. Men denne smale Ryg er endvideve

gjennemskaaren af den trangere Fjelddal Stordal. Fra Bon-

nes skjærer denne sig ind i Fjeldet som Salangsdalens Forlæn-

gelse eller første Begyndelse, — igjennem et langt Stykke Vei

kuns med langsom Stigning, indtil den endelig naar sit Kul-

minationspunkt med 17 a 1800 Fod over Havfladen lige ved

Ryggens Afhæng til svensk Side eller til den ovennævnte Ind-

sænknins,' o"' Torne-Træsk, der udbreder sig helt hidop.

Skjønt Stordalen saaledes snarere er at opfatte som

et Højfjeldsskar end som et aabenl Dalføre, gjennemskjærer

den dog Murvoideus smale Ryg her paa fen saa fremtrædende

Maade, at det omhandlede Parii (g) her vel kan synes at

finde sin naturligste Begrændsning.
*

h) Draget fra Stordalen ned til G ratangsb o tte n

i Ibestad og Ha rj angen i Ofoten.
Fra Bunden af Salangsdalen og Stordalen bøjer Dra-

get mod Vest ned mod Bunden af Gratangen i Ibestad og

Harjangen i Ofoten. Fjeldmassen er her i høj Grad spaltet

og sønderreven, og spidse Alpetinder træde her hyppigen

frem Bland t disse kunne særlig mærkes de høje Mælke-
tinder i Nærheden af Gratangen.

Samles de her omhandlede Underafdr :nger sammen til

en Helhed — hvad ogsaa de orografiske Forholde ligefrem
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synes at tilsige — saa har man et bestemt udpræget Fjeld,

drag, der stræk^er sig gjennem hele Amtets Længde.

Tværsnit gjermem Draget ville udåd mod norsk Side

vise stejlt stigende Afhæng. Dette skyder op enten lige fra

Havlinjen eller ogsaa fra Bunden af dybt indskaarne Dalfø-

rer, hvis Bund i Regeien endog vi! ligge lavere end 300 Fod
over Havfladeu. Afhæugel naar gjennem forskjellige, dog al-

tid korte — Foiholdet seet i det store — næslen forsvin-

dende Brydninger, Fjeldmassens Højkant, og Tværsnittet vil

fra nu af oventil vise en smaatakket, men forørrigt paa det

nærmeste horisontal Linje, dog med svag Heldning indover.

Denne løber frem efter Dragets Brede, indlil Fjeldmassen

styrter ned over det østlige eller indre Afhæng mod inden-

for liggende lavere Højfladevidder, hvis midlere Højde under

Dragets Fod kau ansættes til omtrent 1500 Fod over Hav-

fladen. Denne iløjfiade er egentlig den vestre Afslulning af

det store Skraaplan, der langsomt helder ned mod den bott-

niske Bugt.

Saaledes som dette langstrakte Fjelddrag optræder ef-

ter den her leverede Fremsiiiiing, vil dets Charakter maaske

heldigst kunne angives ved at beregne det som en mægtig

Mutvold, der gjennemsætter Tromsø Amt gjennem dets hele

Længde og skyder frem nogenlunde ligeløbende med den nu.

værende Kystlinje.

Murvoiden naar i Hegelen sin største Højde lige ved

det ytre Afhæng. De højeste Fjeldtoppe ville ogsaa hyppigst

findes at skyde frem i Nærheden af eller ofte endog saagodt-

som umiddelbart fra dette. Som saadanne skulle her frem-

holdes de før nævnte: Geirio Gaisi og Røieln ved Reisenel-

vens nedre Løb, Ottertinderne ved Storelvens Udløb, Rosta-

fjeldet, der — Rokumbori ved Altvandet fraregnet — er det

højeste Punkt mellem de fra Murvoiden opstigende Toppe,

endvidere Alaptoppene og Istinderne i Maalselv og Bardo,

Snehætten over Salangen samt Mælketinderne ned mod Grat-

tangen. Ligesaa høje Toppe som de højeste her nævnte

kunne vel træde frem langt fjernede fra det ytre Afhæng og

endog lige mod det indre Afhæng— men disse ere dog alene

at opfatte som enkeltvise Undtagelser.

Den midlere Højde for Murvoldens øvre Flade er det

umuligt at angive med tilnærmelsesvis Nøjagiighed. Deitil

vilde udfordres et langt større Antal Højdebestemmelser end
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3000 Fod, vilde dette dog antagelig nogenlunde stemme med
det virkelige Forhold.

Der er i en Henseende en stærk fremtrædende For-

skjel mellem Murvoldens indre og ydre Partier. Fra den

ytre Side skjære sig saaledes ind iBjergmassen hyppig dybe

og trange Dalfører, hvoraf flere som aabne gjenneiuskjære den

hele Murvold under stadig stigende Bimdflade, indtil de naa

op til de fra de! store østlige Skraaplan udskydende Højfla-

departier. Men ved Siden heraf stikker ogsaa andre Dalfø-

rer ind fra Vestkanten, der som lukkede Daldrag ende i selve

Bjergmasseij, men ofte saa langt inde i denne, at alene en

forholdsvis smal Vold eller Ryg standser det fuldstændige

Gjennembrud. Ogsaa fra den indre Side kan Fjeldmassen

gjennemsættes af daliignende Indskjæringer, der tildels kunne
optræde som mere selvstændige Dalløb, men som dog i Re-

gelen ville findes knyttede som et Slags Forgreninger til det

store østlige Skraapians højere liggende Partier oppe under

Muivoldens Afhæng. Breden i disse er ogsaa oftest ganske

anderledes fremtrædende, end Tilfældet er inden Vestsidens

trange Dalløb, og de erholde derfor ogsaa et langt stærkere

Præg af at være Højfjeldsindsænkninger end egentlige Dalfø-

rer. Idet disse Indsænkninger allerede skjære sig ind fra en

temmelig anseelig Højde — 1500' — over Havfladen, vil og-

saa Højden af de dem omgivende Fjeldpartier være forholds-

vis ringere, og det saameget mere, som Murvoldens Højflade

som nævnt i Regelen skraaner indad. Denne Forskjel i den

i Murvoldens indre og ytre Partier optrædende Fjeldbygnings-

charakter ligger ogsaa klart tilskue paa saadanne Punkter,

hvorfra man paa engang kan se ned til begge Sider. Naar man
saaledes fra den smale Ryg, der skiller mellem Sørdalen i Bardo

ogTornetræsk paa svensk Side, kaster Blikket tilgbegge Sider,

saa vil her den stærkeste Modsætning træde frem mellem de

aabne og lyse Vidder, der brede sig om Torne-Træsk paa

den ene Side og paa den anden Sørdalens og Bardos dybt'

indskaarne og trange Fjeldrevner, der snor sig ind i Fjeld-

massen med sine bratte Dalvægge og sine mørke og truende

Slagskygger.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om den skandinaviske

Halvøes Orograti, saa har under Fremsillingen deraf til de

forskjellige Tider forskjellige Synsmaader gjort sig gjældende.
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Den ældste Opfatning var som bekjendt den, at Halv-

øen var gjennemsat af bestemt udprægede Kjededrag. Kjø-

len sattes saaledes som et Grændsedrag mellem Norge og

Sverige, Dovre skilte mellem det Nordenfjeldske og Sønden-

fjeldske, Langfjeldeue endelig mellem det Vestenfjeldske og

Østenfjeldske. Eftersom maa nærmere lærte at kjende Halv-

øens Orografi fandtes imidlertid, at den ber nævnte Opfat-

ning, der nærmest var udledet fia den almindelig antagne

Forestilling om Fjeldbygningsforholdene inden Mellem- og

Syd-Europa med sine charakteristisk udprægede Kjededrag,

ingenlunde passede paa Forholdene, saaledes som de i Virke-

ligheden traadte frem over den skandinaviske Halvø. Det

var navnlig Keilhau og Munch, der med Styrke fremhævede

det uholdbare i denne Opfatning. Den skandinaviske Halvø

var — ifølge deres Betragtningsmaade — uærmest at opfatte

som ét Bjerglegeme, der med engang sleg op fra Vesterhavct

til sin største Højde, og fra denne sin Højkant langsomt

skraanede ned mod den bottuiske Bugt. Skjønt Opfatuingen

af Halvøeus Orografi igjennem denne Fremstilling uuegtelig

maa siges at have gjort et væsenlligt Skridt fremad til en kla-

rere Erkjendelse, var det dog ikke at vente, at den skulde

vise sig fuldt fyldestgjørende. Dertil manglede endnu i for

stor Maalestok de nødvendige Forud sætninger. Landets Op-

maaling var nemlig paa den Tid, da denne Theori blev frem-

sat, ikke naaet synderlig langt ud over sin første Begyndelse,

og det samme gjælder ogsaa Landets geologiske Undersøgel-

ser, trods det i saa mange Retninger rige og værdifulde Ma-

teriale, der i saa Henseende var samlet af Keilhau under

hans mangeaarige og rastløse Virken.

Senere har ogsaa Professor Kjerulf — og det visselig

med fuld Føje — fremhævet, at det virkelige Forhold ikke

kommer til sin Ret hverken gjennem den ene eller den an-

den af disse Synsmaader, naar disse ensidig fremholdes. Sand-

heden ligger efter hans Opfatning i Midten mellem begge de

nævnte Betragtningsmaader. „Vi tør ingenlunde — siger

han — opfatte Norge kun som\en eneste Sten, et eneste kun

af Sprækker og Dale hist og her gjennemskaaret Fjeld. Hel-

ler ikke er Norge et fuldstændigt Skraaplan med Højkant

længst mod Vest".*) Han udhæver endvidere, at de virke-

*) ..Stenriget og Fjeldlæren"'. 2åtn Udg. Pag. 234.
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lige Fjeldrygge, som ere tilstede, meget ofte udbrede sig til

brede og højtliggende Fjeldmarker, hvorved de tabe sin egent-

lige Charakter som Kjededrag og Vanddelere med modsatte

Vasdrag paa hver Side. Denne Betragtningsmaade gjøres

gjældende for det sydlige Norges Fjeldbygning specielt med
Hensyn lil Langfjeldene og desforuden ogsaa ligeoverfor Dov-

res Fjelddrag og Kjølen, hvorunder sammenfattes en Ead af

Fjelde, som følger Kigsgrændsen gjennem 3 Bredegrader fra

N i det Trondhjemske til Faxefjeld S i Tryssil, Forholdene

siges dog her endnn tildels at være lidet kjendte; paa andre

Punkter er der derimod at paavise tydelige og tildels slærkt

udprægede Kjededrag.

Med Hensyn ti! Kjølens Foilsættelse nordenfor Skjæ-

kerfjeldene, saa ere Foiholdene her kuns lidel kjendte. Der

antages dog at være Grund til „at forudsætte, at den og-

saa er tilstede, ialfald tii ind i Helgeland, men Havet træder

stedse nærmere til, saaiedes at Kjølens Kjedelinjer mer og

mer bliver selve Norges Eand mod Havel".*)

Disse Hr. Kjerulfs Bemærkninger ere visselig at tillægge

megen Betydning som værdifulde Bidrag til en nærmere Be-

lysning af Norges Orografi i det hele. Der vil imidlertid

ogsaa af disse fremgaa, at der specielt med Hensyn til Kjøl-

draget endnu mangler en Række af nødvendige Forudsætnin-

ger til en klar og nogenlunde udtømmende Oversigtsfrem-

siilling deraf. Her udfordres endnu Aarrækkers Arbejde,

forinden man i saa Henseende kan naa frem til en endelig

Besvarelse med Hensyn til Spørgsmaalet i sin Helhed.

Ser man hen*til de orografiske Forholde langs Tromsø

Amts Længdestrækning efter Kigsgrændsen, saaiedes som de

her ere fremstillede, saa vil det ogsaa her fremgaa, at det

virkelige Forhold ikke ganske rammes ved at holde sig til

Forudsætningen om et mod Øst faldende Skraaplan, Et Snit

over Halvøen fra Foden af den ovenfor omhandlede Mur-

Yolds vestlige Afhæng over til den bottniske Bugt ~ demel-

lem denne og Vestkysten liggende Fjeldpartier her ladt ud

af Betraglning — vil ikke fremvise Profilet af et nogenlunde

fuldstændigt Skraaplan. Snittet vil derimod fremstille en høj

Murvold med stejlt Afhæng saavel mod Vest som Øst. Men

medens Murvoldens vestlige Afhæng med engang styrter ned

'^•) .,Stenriget og Fjeldlæren", 1. e.
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fra Højkanten enten ligetil Strandlinjen eller ogsaa til Bun-
den af dybt indskaarne Dalløb, hvis Bundflade i Regelen

ikke naar over 300 Fod over Havfladen, ender det østlige

Afhæng allerede i en Højde af omtrent 1500 Fod over Hav-

fladen i et højtliggende Underland, der herfra som et Skraa-

plan langsomt heldev ned mod den bottniske Bugt. Man
har altsaa her en høj og flere Mile bred Murvold, hvis Væg
paa den vestlige Side stiger op enten fra den nuværende

Havlinje eller fra en Linje, der i en nærliggende geologisk

Tidsperiode har været be^kyllet af Havvandet, medens et

sagte faldende Skraaplan læner sig op raod Murvoldens øst-

lige Afhæng og derved kommer til at dække Afhængets ne-

dre Halvpart.

Snittet viser saaledes paa den ene Side ingenlunde

nogel fuldstændigt Skraaplan. Men paa den anden Side er

der heller ikke her at paavise noget saadant Fjelddrag, der

med nogen skarpere udpræget rygagtig Form stiger op fra

lavere liggende Landparlier, der brede sig ud til begge Sider

langs Kjædedragets Fod. Dels savnes et saadanl underlig-

gende Lavland ganske langs den vestre Side, og dels er det

masseagtige altfor slærkt fremlrædende i de her omhandlede

Fjeldpartiers Formforholde, til al det med Kjædedrag for-

bundne Begreb med nogen Rimelighed skulde kunne være at

overføre her.

Seet i det store er altsaa Forholdet det, at der langs

den skandinaviske Halvøes Vestside fra Kvænangen til Ofo-

ten rejser sig en flere Mile bred Muivold, enten lige fra

Strandlinjen eller gjennem dybe Dalløb helt udskaaret fra de

vestenfor liggende Landvidder og Fjeldpartier. Om og denne

Murvold hyppig er gjeunemskaaret af transversale Spalter og

aabne Dalfører, er den dog igjennem hele denne Længde at

sammenfatte som en sammenhængende Helhed, dannet af en

Række af til hinanden lænkede Brudslykker. Langs Vestsi-

den er Voldens Murlinje — de trange Dalindskjæringer ladte

ud af Betragtning — i det hele sammenhængende og skarpt

udpræget, idet Linjen løber frem uden synderlige Krumnin-

ger eller Afbøjninger. Paa den østlige Side er Murlinjen

derimod ofte i høj Grad bugtet eller tunget, idet Fjeldmas-

sen her kan være indskaaret af vide Højfjeldsindsænkninger,

hvorfor ogsaa paa sine Steder inden denne kan dannes en-

kelte underordnede Fjelddrag med Kjædelinjernes mere ud-

13
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prsegede Karakter. Endelig raaa ogsaa fremhæves, at denne

Murvold ikke oplræder som den egentlige Vanddeler mellem

Vesterhavet og den bottniske Bugt. Vandskiilet kan vistnok

paa sine Steder findes paa Murvoldens Højfjeldsindsænknin-

ger — i saa Tilfælde dog altid lige ved det østlige Afhæng —
men ligesaa hyppig østenfor eller indenfor den egentlige Mur-

vold paa de lavere Højfjeldsmarker, der breder sig ind under

Foden af samme.

Forsaavidt den her omhandlede Murvold skal være at

tillægge et Fællesnavii — Befolkningen her kjender forøvrigl

intet saadant — saa kan der vel være al Føje til at optage

det gamle hævdede Navn „Kjølen". Nogen Forvexling eller

Ugreje vil heraf i ethvert Tilfælde ikke kunne opstaa. Der

vil nemlig inden Tromsø Amt eller i det hele langs Rigs-

grændsen ikke være at paavise noget andet Fjelddrag, hvor-

paa en saadan Benævnelse med større Ret skulde kunne

overføres. Kuns maa det atter og atter fremholdes, at der

med dette "Navn ikke maa foi'bindes nogen Forestilling, hen-

tet fra det almindelige Begreb af Fjeldkjæde eller Kjædedrag.

Søndenfor Ofoten er Forholdene i saa Henseende for

Tiden ikke undersøgte. Paa Forhaand antages der dog at

være al Grund til at forudsætle, at dette gjennem hele Tromsø

Amt forfulgte Kjøldrag paa en i det Væsentlige ensartet

Maade fortsætter mod Syd, idetmindste nedover mod Sal-

ten-Fjord.

Med Hensyn til Forholdene østenfor Kjøldraget, saa

ere heller ikke disse for Tiden synderlig kjendte. Der er

Rimelighed for, at Forgreninger udgaar fra Kjølens Ho-

veddrag i sydostlig Retning. Disse Sidedrag ere dog efter

al Sandsynlighed i Regelen sondrede fra de i; egentlige Kjøl-

drag ved mer eller mindre dybe Indskjæringer.

Paa norsk Side skyde talrige Bjergpartier frem, der

udfylde FasllandsRtrækningen udover til Sundløbene, som

skille Fastlandet fra Kyststrækningens Ømasser. Disse Par-

tier danne fuldt afskaarne og paa en vis Maade selvstændige

Bjerglegemer. De træde frem enten i langstrakte Halvøer,

ved lave Ejder knyttede til Fastlandsstrækningen, eller ogsaa

som Dele af det egentlige Fastland, helt omcirklede af dybe

Dalløb, Ejdedannelser eller bredere Indsænkninger, og dels

af saadanne i Forbindelse med de nuværenfle Strandlinjer.

De danne ligesom fra Fastlandet opskydende Ølegemer og
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ere saaledes med Bestemthed at holde iid fra det centrale

Kjøldrag. Disse Bjergpartiers orografiske Forholde skulle

nærmere omhandles i efterstaaende Afsnit.

B. Fjeldpartierne mellemKjøldraget ogSundløbene.

Som før antydet, skilles disse Fjeldpartier fra Kjøl.

draget — nordenfra sydover — ved den lange og brede

Lyngenfjord med dens Forlængelse Storfjorden, videre ved

Balsfjordejdet, der fører over fra Storfjordbotten til Balsfjor

den. Omtrent fra Midten af Balsfjordejdet skjærer Tamokda-

lens dybe Spalte sig i sydlig Retning nedover til Maalselven,

idet Indsænkningen fra sit Kulminationspunkt Tamokvandet

igjennem Nordkjoselven har Heldning paa den ene Side til

Balsfjordejdet og Balsfjord og paa den anden Side gjennem

den egentlige Tamokdal til Maalselv. Langs dette Dalføre

antages Kjøldraget her at have sin Begrændsning mod Vest.

Herfra er Grændsen at følge langs Maalselven og Bardo, vi-

dere over Kob-Ryggen til Salangsdalen og herfra igjennem

den vide Indsænkning;, der fra Øvre Salangsdal fører ned til

Gratangen. Endelig irækkes Grændsen herfra over den dybe

Indsænkning, der fører over til Hai^jangen i Ofoten.

Ved det første overfladiske Blik paa de orografiske

Forholde kunde maaske den Betragtningsmaade først gjøre

sig gjældende, at samtlige disse udenfor nævnte Grændselinje

liggende Fjeldmasser naturligst maatte væie at knytte sam-

men lil det centrale Kjøldrag enten som Led under dette,

eller ogsaa som mere sideordnede Dele med dette at danne

et sammenhængende hele. Det maa saaledes strax falde i

Øjnene, at disse udenfor Kjøldraget liggende Fjeldmasser op-

tager den største Del af Fastlaudsstrækningen og paa en vis

Maade gjerne kunne siges at udfylde samme, trods de hyp-

pige Dal- og Ejdeløb og tildels ogsaa vide Lavlandsindsænk-

ninger, der paa alle Kanter skjære sig ind mellem disse, Høj-

deforholdene inden disse svare ogsaa nogenlunde til Kjøl-

dragets Højde og de højeste Fjeldtoppe her kunne tildels

rage ligesaa højt som de mere fremragende Punkter inden

Kjøldraget. Hvorvel det Lavland, som ligger aabent mellem

disse Fjeldpartier, samlet iudtager et ikke ringe Fladeind-

13*
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hold, er det dog pautageligt, at de danne helt underordnede

Partier i Sammenligning med det Fladeindbold, der optages

af mere iidprægede Fjeldmasser. Og dernæst, naar det førsl

kunde godkjendes, at disse Fjeldpartier for sig rellest burde

være r.t slutte sammen som Underafdelinger under en samlet

Enlied, saa kunde der igjen vccre ligesaamegen Grund til at

knytte denne store Afdeling sammen med Kjøldraget til en

større Enhed, idet disse to stoie Hovedled oftest alene ere

skilte fra hinanden ved trange Dalløb, der i saa Tilfælde

nærmest kunde være at opfatte som dybe Spalter, der gjen-

nemsætte samme Fjeldmasse. Under denne Forudsætnii.g

skulde altsaa det før omhandlede Kjøldrag være at udvide

vestover, idet det da udfyldte den hele Fasllandsstrækning

indtil de store Sundløb, der skille denne fra Øgrupperne

udenfor.

Saamegel der end er, der paa Forhaand kunde synes

at skulle tale til Gunst for det Berettigede i en saadan Be-

tragtningsmaade, saa vil dog et nærmere Henblik paa de oro-

grafiske Forholde, saaledes som de træde frem i Henhold til

den ovenleverede Fremstilling, visselig pege i en anden

Retning. Ikke alene det, at det omhandlede Kjøldrag har

en i det hele saa bestemt Grændselinje, men ogsaa den Om-
stændighed, at den, trods de hyppige transversale Indskjæ-

ringer dog i det hele maa siges at danne en sammenhæn-

gende og i sine ydre Bygningsforholde ret fremtrædende En-

hed, i Sammenligning med hvilken de vestenfor liggende

Fjeldpartier falde fra hinanden i Grupper af sondrede Bjerg-

legemer, — ah dette taler for, at Kjøldraget rettest bør hol-

des ud som et eget Fjeiddrag fra de vestenfor hggende Fjeld-

partier,

Et andet Spørgsmaal kan del visselig være, om ikke

alle de her omhandlede Fjeldmasser — saavel Kjøldraget

som Fjeldpartierne udenfor samme, i tidligere Peiioder kau

have dannet en mere fuldstændig Enhed, der senere er ble-

veu splittet under Indvirkningen af forskjelligartede Kræfter.

Dette Spørgsmaal skal her ikke søges besvaret; — nedenfor,

hvor Bjergbygningsforhoideue skulle betragtes fra et geolo-

gisk Synspunkt, skal man noget nærmere søge at gaa ind

paa Besvarelsen heraf. — Her skal alene fremhæves, at de

orojiraUske Forholde, saaledes som de nu træde frem, med
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Beslemlhed synes at fordre en Sondring i Overensstemmelse

med den, der her er gjort gjældende.

Disse forskjellige Fjeldpartier, der saaledes som nævnt

optræde vestenfor Kjøldraget, skulle i det følgende noget

nærmere omhandles, idet de lade sig indordne i efterfølgende

Afdelinger:

a) Hattevarres Fjeldparti. Fra den førnævnte

Tamokdal ndover mod Fjeldfroskvandet og nedover til

Nordkjosen 1 Balsfjord rejser sig et vildi og højt Fjeldland-

skab. Dette er gjennemsat af talrige højere og dybere lig-

gende Fjeldskar, saa det opad afsluttes i sondrede Højfjelds-

partier, der ende i Toppe og Tinder. Af disse kunne en-

kelte naa op til henimod 4000 Fod over Havfladen. saaledes

Hatte -Varre 3916'. Mod Vest afsluttes Fjeldpartiet mod det

vidstrakte Lavland, der udbreder sig om Fjeldfroskvandet

og Tagvandet og ned imod Balsfjorden. Dette Lavland er

dog gjennemsat af enkelte Aasstrækninger, hvoraf navnlig

skal fremholdes Omas - Varre, der strækker sig i øbt-vestlig

Retning og skiller imellem Tagvandets og Sagelvvandets Ind-

sænkninger. Det højeste Punkt af Omas-Varres østre Parti

naar 1714 Fod over Havfladen. Tagvandet har en Højde af

559', Sagelvvandet af 269', Fjeldfroskvandet 274'.

Idet Tamokvandet, der som før nævnt danner det høj-

este Parti i den dybe Indsænkning, der skiller dette Fjeld-

parti fra det indre Kjøldrag, neppe kan ligge højere end mel-

lem 5 a 600 Fod over Havfladen, kan der saaledes, i Hen-

hold til den før fremholdte Forudsætning om Landjordens

Niveauforholde under Glaciallidens ældre Afsnit være Sand-

synlighed for, at Havvandet paa den Tid har naaet hidop.

Undrr denne Forudsætning har altsaaHatte-Varres Fjeldparti

i en nærliggende geologisk Periode helt været udskilt fra

Kjøldraget gjennem et længere Sundløb.

b) Ly ngshalvøen. Fra Nordsiden af Balsljordens

Nordkjos stiger et mægtigt Fjeldparti frem, der herfra som

en langstrakt Halvø af mellem 7 a 8 Miles Længde og en

gjennemsnitlig Brede af henimod 1% Mil skyder frem lige i

Nord mellem Storfjorden og Lyngenfjord paa den østre, og

Laxfjordejdet, Sørfjorden og Ulfsfjorden pna den vestre Side.

Mod Nord afsluttes den ved Forbjerget Lyngsklubben eller

Lyngstuen. Med det nuværende Fastland er denne Halvø

alene tilknyttet ved det lave Balsfjordejde — mellem Bals-
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fjorden og Storfjorden — og danner saaledes et fra Fastlan-

det hell udskaaret Fjeldparti Ved det smale og dybe Lax-

vandejde, der skiller mellem Balsfjorden og Sørfjorden, og

hvis Kulminationspunkt neppe kan ligge mer end mellem 1 a

200 Fod over Havfladen, er Lyngshalvoeu tilknyttet lil de

følgende under (c) og (d) omhandlede Fjeldpartier, der til-

sammen nu danne en større Halvo.

Ved den omtrent 1 Mil lange Lyugskjos, der fra Ulfs-

fjord skjærer sig ind i østlig Retning, samt ved det indtil 150

Fod lioje Lyngsejde, der stikker ind i sammes Forlængelse,

er Lyngshalvoen sondret i tvende Hovedpartier.

Halvoen er efter Midten og gjennem sin hele Længde
gjennemsat af mægtige Gabbromasser, der bryder frem mel-

lem de langs Fjordlinjerne optrædende Skiferpartier og bygger

et vildl Bjerglaudskab, oversaaet med Rækker af alpeformige

Tinder. Isavnlig er det paa den nordenfor Lyngsejdet frem-

springende Halvo, at Forholdene i saa Henseende ere mest

storslagne. Flere af Fjeldtinderne naa op lil 5000 Fod, en-

kelte, som Rødbjergtinderne og Rødtinderne, antages endog

at skyde op til over 60C3 Fod.*). Halvøens Bjergpartier er

hyppig gjennemsat af højere og dybere liggende transversale

Fjeldskar.

Af longitudinale Dalfører er alene at mærke den lidt

over Va Mil lange Furnesdal, der fra Lyngskjosen skjærer sig

ind imod Syd, samt endvidere Laxelvdalen, hvis Vasdrag

udspringer under^den spidse ubestigelige Pigtind inde imod

Balsfjorden, og som efter et Par Miles Løb i nordlig Ret-

ning falder ud i Sørfjorden. Laxelvdalen er et dybt indskaa-

ret Dalløb og alene ved en lav og smal Aas adskilt fra Bals-

fjorden. Thomasjordtindens høje Fjeldparti, der ligger mel-

lem Laxelvdalen og det før nævnte Laxvandejde er saaledes

udsondret fra Bjeigmasserne inden den egentlige Ljmgshalvø

og kunde saaledes maaske med ligesaamegen Føje være at

opfatte som et for sig mere selvstændigt Bjerglegeme.

I en nærliggende geologisk Tidsperiode har Lyngshalv-

øen saaledes dannet to eller maaske endog 3 Øer, nemlig 1) Par-

tiet nordenfor Lyngsejdet, 2) Partiet mellem Lyngsejdet og

Balsfjordejdet, 3) Thomasjordtindens Fjeldparti.

) Skizzer fra det Indi-e af Tromsø og Finmarkens Amter af Eapt.

T. Bang.
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Vestenfor dette langstrakte og saa karakteristisk iid-

prægede Lyngsdrag og knyttet til samme ved det omtrent '4

Mil brede og lave Laxvandejde, — der for stprste Delen er

lulfyldt ved et Par større Ferskvande, hvoraf det største fra

Balsfjorden kan naaes ad Elvefart — udbreder sig atter en

større Haivø. Denne begrændses af Sørfjorden, Ulfstjorden,

Grølsund, Tromsesund og Balsfjord og er saaledes alene land-

fast ved det nysnævnte Laxvandejde, Denne Halvø er igjen

ved det 2 Mile lange Bredvikejde, der skiller Kamfjorden fra

Ulfsfjorden, og livis Højdepunkt lige ved Ramfjordbotten

neppe naar mer end 200 Fod over Havfladen. delt i 2 skarpt

afgrændsede Fjeidpartier. Af disse kan det østenfor Bied-

vikejdet betegnes som Sørfjordens Fjelddrag, det vestenfor

som Tromsesundets Fjelddrag.

c) Sørfjordens Fjelddrag. Dette er hyppig

gjennemsat af dybere Indsænkniuger og Dalløb, saa Fjeld-

massen hyppig kiler sig ud i langstrakte Fjeldrygge og Aas-

dannelser. Af saadanne Indskjæringer kunne uævnes:

1. Lavangsskar mellera Lavangen i Balsfjord og Ramfjor-

dens Sørkjos. Dette Skar eller Ejde skjærer sig ind i

Retningen fra SO til KV. Kulminationspunktet naar op

til antagelig 1000 Fod. Mellem denne Indskjæring og

Balsfjordeu hæver Fjeldmasseu sig i Svartnes- og Slor-

bugt-Tinderne, hvoraf den første skal naa op til over

4000'*).

2. Fra Lavangen i Sørfjord fører et Dalløb af samme Navn

i vestlig Retning og gaar længere inde over i et dybt

Fjeldskar, der gjeunembryder Bjøruskar-Tindernes gra-

nitiske Felt og hvorfra atter et Vasdrag fører ned lil Bred-

vikejde'. Om dette Fjeldskar ligger de alpeformige

Bjørnskartinder, hvoraf navnlig skal fremhæves den util-

gjængelige Hamperok. Denne naar antagelig op til 4500

Fods Højde og danner det højeste Punkt inden det her

omhandlede Fjelddrag.

3. Fra Lavangsdalen skjærer Nakvandets Indsænkning sig i

nordlig Retning og munder efter en større Afbøjning ud

i Bredvikejdet mod dettes Aabning mod Ulfsfjorden.

4. Fra Bjørnskartinderues Parti fører endvidere et Par

mindre Elvedrag ligeledes i nordlig Retning ned til Ej-

*) T. Bang.
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det, saa den af Glimmerskifer her hyggede Fjeldniapse

danner flere i nord-sydlig Retning løhende Rygge, der

kunne naa op til en Højde af omlrent 3000 Fod (f. Ex.

Rejnheja, der stryger langs Bredyikejdet).

d) T r om ses lin dets Fjel dd rag. I Modsfcetning til

Sørfjordafdelingens i saa høj Grad spaltede og sønderrevne

Fjeldpartier danner denne Afdeling en i sit Ydre ganske an-

derledes fremtrædende Enhed. Tromsedalen, der i OSO
stryger ind fra Tromsesundet, afsluttes under Foden af

Tromsdalstinden, hvis Fjeldmasse som en mægtig, men for-

holdsvis smal Mur standser del fuldstændige Gjennembrud

til Ramfjorden eller Bredvikejdet. Fjelddraget deles saale-

des ved Tromsdalen i en nordre og en søndre Afdeling, og

netop ved Forbindelsespunktet mellem disse hæver Troms-

dalstinden sin næsten knivskarpe Ryg op ti) en Højde af

4000 Fod og danner saaledes det højest fremragende Punkt

inden den hele Afdeling. Den rager næsten 1000 Fod høj-

ere op end hvilketsomhelst andet Punkt inden Draget. Ved

denne sin isolerede Stilling og tillige ved sin ejendommelige

Form, danner Tromsdalstinden et i høj Grad fremtrædende

Punkt, — ogsaa mærkeligt ved de geologiske Bygningsfor-

holde, der her ligge tilskue.

Afdelingen nordenfor Tromsdalen har sit Højdedrag

langs Bredvikejdet med stejlt Afhæng mod samme. Højryg-

gen er her gjennemskaaret af hyppige transversale Fjeldskar.

Fra dette Højdedrag, der naar op til omtrent 2500 Fod, til-

dels maaske henimod 3000 Fod, udsendes Fjeldpartier ud-

over, der ved dybt indskaarne Dalfører og Indsæukninger

erholde Karakteren af transversale Forgreninger. Langs

Nordsiden af Tromsedalen — mellem denne og Tønsvikdalen —
udgaar saaledes et Højdedrag med forholdsvis vide Fjeld-

marker af omtrent 1500 Fods Højde, som i stejlt Afhæng

afsluttes mod Tromsesundet. Nordenfor Tønsvikdalen ud-

gaar en anden Forgrening, der afsluttes i det omtrent 3000

Fod høje Nons-Fjelds vilde Fjeldparti. Højfjeldet afsluttes

her ved Skidenelvens og Olderelvens dybt indskaarne Dal-

løb, og et vidstrakt Lavland, gjennemsat af lave Aase, bro-

der sig fra Foden af Højfjeldet ned mod Stranden. Uden-

for Olderelven hæver sig Ulfstindens isolerede og mægtige

Fjeldmasse op til en Højde af antagelij^' 3000 Fod og styr-
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ter sig her meå stejlt Afiiæng ned til Søen som Landskabets

afsluttende Forbjerg.

Draget søndenfor Tromsdalen danner en mere udpræ-

get Murvold med stejle Afiiæng mod Vest og Øst, men med
langsom Afslutningmod Syd. Opad afsluttes den i Fjeldmar-

ker, hvis højeste Partier kunne naa lidt over 2000 Fod over

Havfladen.

Da Bredvikejdets Kulminalionspimkt alene naar op til

200 Fod over Havfladen, og Laxvandejdet endnu er adskillig

lavere, saa vil heraf fremgaa, at Fjeldpartierne (c) og (d) i

en nærliggende geologisk Tidsperiode have været helt om-

flydte. De have saaledes da dannet tvende større, parallelt

liggende Ødrag.

e) M au ken. Under Foden af Kjøldraget fra Nedre

Kostavand og Tamokelvens Udløb i Maalselven udbreder sig

et vidt Lavland vestover, der her et Stykke stryger langs

Maalselven og mod Nord gaar over i Fladerne om Fjeldfrosk-

vandet og Tagvandet. Ved dette Lavlands vestlige Afslut-

ning mod Maalselven hæver sig MaukepxS isolerede Fjeldle-

geme og udbreder sig herfra i øst-vestlig Retning i en Læng-

destrækning af omtrent 3 Mil. Udover afsluttes Fjeldpartiet

ved Tagelvdalen, der skjærer sig ind mellem dette og Maar-

tindernes Fjeldparti, der herved ganske ere udsondrede fra

hitianden. Mankens Brede er gjennemsnitlig lidt over en

halv Mil. Dette Fjeldparti stryger gjennem hele sin Længde

langs Maalselven og danner et Højdrag mellem denne Elv

og Tagvandet. Manken hæver sig saaledes som et velbe-

grændset og i høj Grad regelmæssigt formet Drag, rundt

om aiGkaaret ved dybe Dalløb og brede Indsænkninger, i

hvilke Tagvandet ligger højest med 559 Fod over Havfladen.

Opad afsluttes Manken i en smaahumpet Rygflade med en

Højde over Havfladen af mellem 1500 a 2000 Fod og fra

samme hæver sig paa det nærmeste i Dragets Midte de an-

seelige Mauktinder, hvoraf den østre naar op til 3982', den

vestre til 3293 Fod.

Da Kulmiuationspunktet inden de Inskjæringer og

Lavlandspartier, der omkredse Mauken, ikke naar op til 600

Fod over Havfladen, er der altsaa Sandsynlighed for, at dette

Fjeldparti ved Begyndelsen af den glaciale Tid har dannet

et fuldstændigt omflydt Ølegeme.

f) Maartindernes Fjeldparti. Strax nordenfor
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den nysil ævnte Tagelv liæver sig et niægtigt og i høj Grad

søndderrevet Fjeldparti, der herfra udbieder sig i 1 Mils

Vej i nordlig Relning. Ogsaa dette Parti er en vel be-

grændset Højfjeldsmasse, der stiger op fra Maalselvens, Tag-

elvens og Sagelvvandets Lavlandspailier. Mod Nord af-

sluttes den i det lavere Forland, der stikker frem mellem

Malangens indre Forgreninger, Nord- og Sørfjord.

Inden dette Fjeldparti danner Maarfjeldet, der naar

op til 4267 Fod, det højest liggende Punkt.

Ogsaa dette Fjeldparti maa i den glaciale Tid anta-

gelig have dannet en fuldt omskyllet 0.

g) Maal sn essets Drag. Omtrenlligeløbende med

det forrige hæver dette lave og smale Drag sig langs Maals-

elvens nedre Løb mellem samme og Malangens indre Forgre-

ning Sørfjorden (eller Auersfjord). De højesle Aastoppe

her naa op til omtrent 1500 Fod.

Har i Glacialtiden antagelig været omflydt.

h) Natmaalstindens Fjeldparti. Imellem

Balsfjord og Nordfjord i Malangen rejser sig et Fjeldparti,

der som et enkelt Drag med stejlt Afhæng mod Balsfjor-

den, men bredt Undeiiand langs Nordfjorden, strækker sig

i Retning fra SO mod NV mellem indre og ytre Malangs-

ejde. Den naar sit Højdepunkt i Natmaalstinden — an-

tagelig over 3000 Fod.

Dette Parti har i Glacialtiden antagelig været helt

omflydt.

i) Bentsjordtindens Fjeldparti. Dette er et

vildt ved Dalløb og Højfjeldsskar i høi Grad spaltet Fjeld-

parti, der stiger op fra ytre Malangsejde og Skutvigvandets

dertil knyttede vide Lavland, og herfra breder sig ud mel-

lem Malangen og Balsfjord indtil det smale Sund, der her

skiller Fastlandet fra den store Kvalø. Mod dette Sund af-

sluttes Fjeldpartiel ved en Rad af høje Fjelde, hvoriblandt

Bentsjordtinderne naa op til 4000'.

Dette Fjeldparti har i en nærliggende Tidsperiode

dannet en 0.

k) Paa den vestre Side af Maalselven langs dennes

nedre Løb og ligeoverfor Maalsnessets Drag, rejser sig et

niægtigt Fjeldparti, der bygger den lange, smale Halvø, som

springer frem mellem Malangen og Gisund. Ved Taarn-Van-
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dets dybe Indsænkning samt ved Rogsfjorden i Forbindelse

med det omtrent i Havets Niveaii liggende Rogsfjordvand, og

Indsænkningen, der herfra fører over Fiufjordvandet, er dette

Parti sondret i trende Afdelinger, der i Glacialtiden anta-

gelig har dannet ligesaa mange omflydte Øer. Del øslligsle

af disse er Vasbrimas Afdeling; imellem Finfjordvandet og

Taarnvandet ligger Fagerfjeldets mindre Fjeldparti, og vesten-

for Rogstjorden, Eogsfjordvandet og Finfjordvandet hæver

Kistefjeldets og Kjølfjeldets langstrakte Drag sig langs Gi-

sundet.

«. Vasbrunas Afdeling er et vildt Fjeldparti, der langs

Maalselven stiger op i stejle Styrtninger. Vasbruna naar

en Højde af 2296'. Anseelige Masser af evig Sne og Is

ere ophobede i de højtliggende Fjeldkløfter. Lige nede ved

Maalselven — blot nogle faa Fod over Havfladen — lig-

ger i en Spalte under Vasbrunas Fod, en Snefon, der al-

drig ganske tør op. Dette er visselig et enestaaende Til-

fælde paa disse Kanter og saa langl ind fra den egent-

lige Kyststrækning.

p". Fagerfjeldet danner et eneste Fjeldlegeme, der naar op

til antagelig 3000 Fod.

/. Den tredje ulige større Afdeling deles igjen ved Bjør-

elvens Dalføre eller Indsænkning, der fra Gisundet skjæ-

rer sig ind imod Rogsfjordvandets indre Bund, i Kisle-

fjeldets Drag søndenfor, og Kjølfjeldets nordenfor Bjør-

elven. Kistefjeldet naar op til en Højde af 3130'. Det

nordlige Drag danner lavere, langstrakte Aasrygge, der

kulminere i det 1800' høje Kjølfjeld ligeovenfor Lenviks

Kirke. Mod Nord afsluttes det i Rødbergs et Par Hun-

drede Fod høje granitiske Klipper, der styrte ned mod

Malangen.

1) An sfj eldet. Ved Mankens Afslutning mod Nord

og adskilt fra samme ved Maalselven hæver sig det omtrent

2000 Fod høje Ansfjeid som en isoleret Højde mellem Maals-

elven og Ansvandets Indsænkning, der fra Maalselven skjæ-

rer sig ned mod Sør-Rejsen. Udover skraaner det ned mod

de! vide Lavland, der fra Maalselven fører over til Finfjord-

vandet under Fagerfjeldets Fod.

Ansvandets Højde over Havfladen er antagelig omki

500', og saaledes vil ogsaa dette Fjeldlegeme under G(^^ji^^^^^^J:,i!-

den have været helt omfiydt. /u/)^
^^^^ ^

CC i •*, "*.»*
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m) Ala- og Hj erttindernes Fj eldpartier.

Imellem Sør-Rejsen, Ansvandet, Bardoelven opover til Baido

Kirke, Salangselven fra Gaardeu Kroken ned til Salangsbot-

en, Seim* Hiod Vest lil Skøelvens og Kørvandels Dalløb ud-

breder sig et vidstrakt og fjeldrigt Landskab, der under Gla-

cialtidens ældre Afsnii kan enten helt eller paa det nærme-

ste have været omflydt. Ora det noget over 1000 Fod over

Havfladen liggende Stensvand udbreder sig ret vidstrakte

Fjeldmarker, der ere aabne raod Syd mod Bækkebotten —
en Sidedal til Salangsdal — saml Salangsdalen og afsluttes

mod den sidste ved Orrefjeldets og de hermed sammenhæn-

gende Aasrækkers Afhæng. Paa de andre Kanter er denne

Fjeldmark omkredset af høje Fjeldpartier, nemlig Ala-Grup-

pen mod Øst, Hjerltindernes og Gumpefjeldets Afdeling mod
Nord samt Stendals- og Houglifj eldene raod Vest, Disse tre

Hovedafdelinger ere udsondrede fra hinanden ved Skoelvens*)

Dalføre, der fra Siensvandets Fjeldmarker skjærer sig i nord-

østlig Retning ned til Bardoelven , saml ved Gumpe-Elven,

der har sit Udspring lige i Nærheden af Stensvåndet og i

nordvestlig Retning fører ned lil Skøelven. Denne sidste

løber ud fra Skøvandet, flyder lige i Nord og falder ud i

Sør-Rejsen.

«. Alapartiet strækker sig langs Bardoelven — ved denne

adskilt fra Istindernes Afdeling inden Kjøldraget — i en

Strækning af lidt;'over 1 Mil mellem denne og dens Si-

deelv Skoelv. Det danner saaledeo et enkelt Langdrag.

Det naar sit Højdepuukt i Store Ala med 4007'. Lille

Ala i Dragets nordlige Parti er 3547'.

fi. Hjerttindeus og Gumpens Afdeling udbreder sig fra Siens-

vandets Fjeldmark mellem Skoelv, Gumpeelv og Skøelv

ned imod Sør-Rejsen. Hjerttinden, der naar op til 4415

Fod og tillige er Afdelingens højeste Punkt, danner Cen-

tret for et vildt Fjeldparli. Under Foden af Hjerttinden

har Tømmerelven sit Udspring. Denne flyder i nordlig

Retning og falder efter et Løb af heniraod IV2 Mil ud i

Rejsvandet, strax indenfor Bunden af Sørrejsen.

y. Slensfjeldet og H.niglifjeldene ere tvende korte Fjelddrag,

hvoraf det første stryger langs Gumpeelv ned mod Skø-

elv. De højeste Punkter naa maaske op til heniraod

*) Ikke at forvexle med den nysnævnte Skøelv.
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3000 Fod. Houglifjeldet er afskaaret fra Stensfjeldet

ved en Indskjæring, gjennem livilken Vasdrag føre ned

til Skø-Vandet. Houglifjeldet naar en Højde af 2455'.

Strax vestenfor dette og adskilt fra samme ved en dy-

bere Indskjæring liæver Rundfjeldet sig op til en Højde

af noget over 2500', og herfra udbreder sig et vidstrakt

Lavland, gjennemsat af lave Aasrygge, nedover til

Salangelvens nedre l-øb, samt Salangen. Mod Nord
fortsælter den bøjere Fjeldmasse hen over til Skøvandet.

Som det vil fremgaa af denne korte Fremstilling, er

hele dette Fjeldparti en i høj Grad indskaaret og udtiinget

Masse. I saa Henseende staar dette i en paafaldende Mod-

sætning til de øvrige her omhandlede ^^jeldmasser, der op-

træde som ret regelmæssige Fjel dd rag med en i Forhold til

den jevne Brede siærkt fremtrædende Længdestrækning.

Denne kan dog ogsaa træde frem inden enkelte af de min-

dre Underafdelinger her.

m,) Bø ringens Fjeld drag rejser sig vestenfor

Skøelven, mellem denne og Dyrø-Simdei, og naar sit Højde-

punkt med 3472'.

n) Faxtiudernes Fjeldparti. Mellem den lille

Fjord Faxfjord og Salangen hæver sig et vildt Fjeldparti, mod
Øst begrændset ved Rørvaudets Dalløb. Faxtinderne naa

antagelig op til en Højde af omkring 4000 Fod.

Dette lille Fjeldparti har i Glacialtiden muligens været

omflydt.

Jeg skylder dog at tilføje, at den indre Grændselinje

for Fjelddragene (ni) og (n) ikke er oj)gaaet. For disses

Vedkommende har jeg saaledes ikke at stølte mig til direkte

lagttagelser.

o) Sn ørk ens Fjeld drag. Der, hvor det centrale

Kjøldrag fra det øvre Parti af Salangsdal bøjer udimod Vest

nedimod Gratangsbotten, begrændses det her ved en bred

Indsænkuing, der fra Gaarden Lund i Salangsdal i øst-vest-

lig Eetning fører ned til Bunden af Lavangen og Gratangen.

Nordenfor denne ludsænkning hæver sig et Højfjeldsi)arti,

der mod Øst og Nord begrændses af Salangselven. som her

svinger om næsten under en ret Vinkei, mens det mod Vest

afsluttes ved det lave Lavangsejde, der fra Lavangsbotten

fører over til Salangen. Dragets Udstrækning i nord-sydlig

Retning er omtrent 1:^ Mil, — i øst-vestlig Retning noget nær
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den samme. Fjeldmassen afsluttes opad tildels i vide Fjeld-

marker, fra hvilke hist og her Aasdrag og Koller stige frem.

Et af de højeste Punkter inden dette Parti er Hundkollen,

der naar op til 3067'.

Skjønt et vel afgrændsel Fjeldpard, er det dog noget

nøjere knyttet til del egentlige Kjøldrag, end de øvrige her

omhandlede Fjeldpartier, og der kunde saaledes maaske være

ligesaamegeu Grund for at opstille det som en Forgrening

fra Kjøldraget. Den ovennævnte Indsænkaing mellem Kjøl-

draget og denne Afdeling uaar nemlig omtrent 1000

Fod over Havfladen. Under den tidtnævnte Forudsæt-

ning, at Landet under Glacialtiden har ligget fra 5 a 600 Fod
lavere end nu, har Snørkens Drag saaledes ikke været fuldt

omflydt, men har ved en lav og tillige ganske smal Aasryg

hængt sammen med Kjøldraget.

p) Kyst dr aget mellem Salangen og Lavan-
gen. Vestenfor Lavangsejdet mellem Fjordene Lavangen og

Salangen rejser sig et mindre, men dog i høj Grad sønder-

revet Fjeldparti. De højeste Toppe her naa op til antage-

lig 3000 Fod eller maaske noget derover.

Dette Fjeldparti antages under den ældre Glacialtid

at have været omflydt.

q) Kystdraget mellem Lavangen og Gratan-

gen. Her hæver sig et anseeligt Fjeldparti, der mod Øst

afsluttes ved den 4670 Fod høje Spand-Tind, der skyder sig

ind imod den fornævnte Indsænkning, som fra Salangsdal

skjærer sig ned mod Fjordbundene i Lavangen og Gratangen.

Mod Vest breder Fjeldmassen sig ud til Astafjorden.

Ogsaa dette, Parti har ^antagelig under Glacialtiden

været omflydt.

r) Fjeidpajtiet mellem Harjangsej d e t og

Gravfjordejdet Dette er højt og vildt langs Gratangen

og ud imod Gravfjorden. Under dets Afhæng mod Syd bre-

der sig et lavere Underland ned mod Ofoten.

s) Niingernes Fjeldparti. Vestenfor Gravfjord-

ejdet, der fra Bogen — en Sidefjord til Ofoten — fører over

til Gravfjord, hæver sig et Fjeldparti, der navnlig om de saa-

kaldte Niings-Tiuder er i høj Grad vildt og sønderrevet.

Den højeste af Niingstoppene naar op til 3000', eller maaske

noget derover. Mod Nord afsluttes dette Parti mod Asta-

fjorden j mod Vest styrter det ned mod det vide Lavland,
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der udbreder sig om Ejdet mellem Eivindnes i Ofoten og

Lavangen — en liden Sidefjord til Tjelsuud — og altsaa

ikke at forvexle med Lavangen i Ibestad Præstegjeld.

Ogsaa dette Fjeldparti har i Glacialtidens ældre Af-

snit anlagelig været omfiydt.

t) & u) Endelig kan ogsaa nævnes et Par smaa og

iave Aasrygge, der hæve sig paa begge Sider af Eivindnes

i Ofoten — den ene mellem Eivindnes og Liland og den an-

den vestenfor Eivindnes udiniod Sundet, der adskiller Fast-

landet fra Tjeløen. Disse forøviigt helt underordnede Aas-

rygge, der her alene medtages for Fuldstændighedens Skyld,

have langt ude i den postglaciale Tid været helt omflydte.

20 forskjellige vel afgrændsede Fjeldpartier rejser sig

sig saaledes her udenfor Kjøl draget. Af disse ere samtlige

udsondrede fra dette ved dybe Indskjæringer, — alene med
Undtageise af de under Lilr. (o) og (rj nævnte, der dog og*

saa ved ludsæiikniuger ere udskilte fra samme, men under

Forholde, der kunne gjøre det tvivlsomt, om de helt børud-

skilles fra Kjoklraget eller alene sættes som Forgreninger

fra samme. Indskjæringerne, som skille de øvrige udenfor

liggende Fjeldpartier fra Kjøldraget, skjæie sig i Regelen saa

dybt ned, at Bunden af disse sjelden ligger højere end 2 a

300 Fod over Havfladen. Alene paa et Par Steder langs

Grændselinjen — Partierne (o) og (r) fremdeles sat ud af

Betragtning — naar Bunden i disse Grændsespaltninger høj-

ere op — saaledes som før nævnt over Balsfjordejdet og

langs Tamokvandet, hvor Kulminationspunkterne maaske kunne

naa op til 5 a 600 Fod. Under den fornævnte Forudsætning

om Landjordens og Havstaudeas iudbyrdes Forhold under

Glacialtiden og nedigjeunem den postglaciale Tid maa alt-

saa samtlige omhandlede Fjeldpartier — alene med Undta-

geise af Co) og (r) — have været sondrede fra Kjøldraget

ved sammenhængende Sundløb imder Glacialtidens ældre

Afsnit, ogendnu langt ned igjennem den postglaciale Tid har

Havvandet over lange Strækninger over det nuværende Fast*

land skyllet ind imod Kjøldragets Fod. Men disse forskjel-

lige Fjeldpartier ere igjen ved dybere liggende og tildels

brede Indsænkninger saaledes skilte fra hinandeu, at der er

al Grund til under den ovennævnte Foiudsætniog at antage,
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at disse have dannet en Gruppe af 24 større og mindre helt

omskyllede Øer foruden de under (o) og (r) nævnte Fjeld-

partier, der som Halvøer slak fiem fra Kjøldraget og vare

tilknyttede samme ved lave Ejder.

Man hav altsaa lier en Gruppe af Øer, der under

Glacialtidens ældre Afsnit og tildels ogsaa adskillig

længere frem i Tiden har spændt sig ud langs det gamle

Fastlands-Strandlinje. — altsaa i Overensstemmelse mer) det

nuværende Forhold, idel en anden vestligere Øgruppe i et

sammenhængende Bælle breder sig frem udenfor det nuvæ-

rende Fastland. Som en Følge af Landets jævne Stigning

fra Glacialtiden fremover er denne indre Øgruppe gaaet over

til sammenhængende Fasllandsstrækninger, og fremtræder

derunder dels som udprægede Halvøer dels som ølignende

Fjeldpartier, der stige op fra Fastlandets Dalindskjæringer

og Ejdedannelser.

Til denne den anden orografiske Hovedafdeling slutter

sig endvidere følgende Øer, der paa det nærmeste synes

knyttede til Fastlandsstrækningen, nemlig Kaagen, Arnø og

Laukø tilligemed Ulø, der nærmest danne et med Lyngs-

halvøen sideordnet Drag — endvidere Renø og Tromsøen,

der ligeledes kunne være at knytte sammen til et med Trom-

sesundets Fjeldparti sideordnet Drag — og endelig Dyrø,

Andorgø og Rollen, der kunne knyttes sammen til et med de

ligeovenfor liggende Fjeldpartier m, n og p sideordnet Drag.

Medens de her omhandlede Fjeldpartier i orografisk

Henseende upaatvivlelig ere at udskille fra Kjøldraget, kan

det derimod være vanskeligere paa den ene Side nærmere at

bestemme disses Forhold som en Helhed til Kjøldraget paa

den ene, og paa den anden Side Forholdet melleni disse Smaa-

partier indbyrdes. At disse nemlig staa nært knyttede til

Kjøldraget — trods den her opstillede skarpe Udsondring —
dette fremgaar visselig ogsaa af de her fremholdte orografiske

Forholde og støltes yderligere ved geologiske Hensyn, hvorom

nærmere nedenfor.

Naar Kjøldraget her — og af flere Hensyn vil en saa-

dau Betragtningsmaade ogsaa findes fuldt berettiget, — opfattes

som det egentlige Hoveddrag eller Centraldrag, vil det Spørgs-

maal ogsaa naturligst stille sig frem, om ikke disse vestenfor

samme liggende Fjeldpartier nærmest kunde være at betragte

som fra Hovedstammen udskydende Forgreninger, Haltevar-
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res og Lyngshalvøens Fjeldpartier støde saagodtsom umid-

delbart op til Rostapartiets mægtige Afdeling inden Kjøldra-

get, idel Hattevarres Parti alene ved den trange Tamokdal

er adskilt fra samme. Disse Partier i Forbindelse med Fjeld-

masserne mellem Sørfjorden og Tromsesundet kunde da be-

tragtes som en større Hovedforgrening. En næste Forgre-

ning fra Hovedstammen kunde dannes af Mauken og Maar-

tindernes Felt, hvortil som Sidedrag endvidere var at knytte

Fjeldpartiet mellem Maalselven og Gisundet, ligesom ogsaa

paa den anden Side Fjeldpartieme mellem Malangen og Bals-

fjord ber naturligst maatte finde sin Plads. Det isolerede

Ansfjeld kunde da knyttes til Mauken som en Forgrening

fra denne. For denne anden Hovedforgrening vilde da det

naturligste Udgangspunpt fra Hovedstammen være at søge

inde paa Alappens ydre Afhæng.

En tredie Forgrening kunde dannes — med Udgangs-

piinkt fra Istindernes Parti — af Ala- og Hjerttindens Afde-

ling og udover Faxtinderne og Børingen.

Snørkens Afdeling med de dertil knyttede Partier ud

til Salangen og Astafjorden vilde danne en fjerde Forgrening.

En femte vilde dannes af Spanddalstinden og de dertil knyt-

tede Fjeldpartier ud til Astafjorden mellem Lavangen og Grat-

angen, og endelig en sjette Forgrening kunde dannes af Fjeld-

partieme ud over Ofotlandet.

Saameget der end er, der ved første Øjekast kunde

synes at tale til Fordel for en saadan Gruppering, idet de

mange forskjellige herved indordnes under et mere begrænd-

set Antal af Fjelddrag, vil denne dog neppe kunne godkjen-

des. For det første er der nu den Omstændighed, at disse

helt og holdent ere udsondrede fra Hovedstammen. Om og-

saa Forgreninger ofte kunne tænkes adskilte fra denne gjen»

nem dybere Indsænkninger og Dalspalter, saa synes det dog

ikke ganske at passe med Begrebel Forgrening, at Adskil-

lelsen er saa fuldstændig som her, og Indskjæringerne dertil

saa dybe, at de gaa ned hentil Havets Overilade og paa

lange Strøg tildels dybt under samme. Men dernæst maa

ogsaa fremholdes, at Fjelddragene i de her omhandlede Par-

tier i sin store Almindelighed — alene Mankens Drag dan-

ner en skarp Afvigelse herfra— have en forherskende Læng-

destrækning, der spiller i nord-sydlig Retning, allsaa i sin

Almindelighed ligeløbende med Kjøldragel. Det vilde saale

14
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des neppe være bereltiget al opstille disse Fjeldpartier som

fra Kjøldraget udsendte Forgreninger, ~ alene Manken kunde

maaske danne en Undtagelse herfra. Mere Riraelighed kunde

der derimod være for at betragte dem som med dette lige-

løbende mer eller mindre selvstændige Sidedrag. Men heller

ikke under denne sidste Forudsætning vil det lykkes at

gruppere disse saaledes, at det orografiske Forhold herved

nærmere skal findes klargjort eller i nogen væsentlig Mon
forenklet. Alle disse forskjellige Fjeldparlier ere igjen i Re-

gelen saa bestemt udsondrede fra hinanden, at de kun van-

skelig lade sig forene til et eller flere sammenhængende og

med Kjøldraget ligeløbende Fjelddrag, og det saamegel mere,

som de synes kastede om hinanden paa en ofte højst regel-

løs Maade. Fra et orografisk Udgangspunkt er der saaledes

her neppe nogen anden Udvej end at betragte Flerheden af

disse Fjeldpartier soin en Gruppe af forskjellige ud fra hin-

anden sondrede større og mindre og i en vis Henseende og-

saa selvstændige Fjeldlegemer — et Forhold, der ogsaa nær-

mere betegnes derved, at disse under Kvartærtidens Begyn-

delsB have dannet en Samling af ud fra hinanden skilte

Ølegemer.

Skulde der imidlertid være nogen Grund til at sondre

nogle af disse Fjeldpartier ud fra de øvrige og gruppere

dem sammen under «n mere sluttet Enhed, saa kunde dette

navnlig gjælde de yderste langs Sundløbene fremtrædende

Led, nemlig de, der ere nærmere omtalte under Litr. d, i,

k, navnlig med sine Underafdelinger a og 7, fremdeles nij,

"-. Pt Cf ^g s» Disse Kystpartier ligge udspændte efter en

paa det nærmeste ret Linje, have en tilnærmelsesvis tilsva-

rende Brede. De ydre Formforholde ere ogsaa langs dette

Strøg i det væsentlige ganske ensartede. ifald disse Afde-

linger grupperes sammen, kunne de maaske rettest være at

betegne under iN^avnei af Tromsø Amts Vestrand. Denne maa

dog ingenlunde opfattes som noget sammenhængende i^jeld-

drag; tvertimod ere de enkelte Led oftest ved brede Indskjæ-

ringer eller Fjordløb indbyrdes langt fjernede fra hinanden.

C. Kyststrækningens store Øgruppe.

De orografiske Forholde inden den store Øgruppe, der

tager sin Begyudelse i Karlsø Frestegjæld, — forsaavidt
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ikke Arnø i Skjervø Prestegjæld medtages*) — og herfra

i et sammenløbende Bælte fortsætter ned over til Lofotens

Sydspidse, ere for Tiden kun lidet kjendte. Forholdene in-

den denne'Afdeiing synes nærmest at kunne opfattes som en

Gjentagelse af Forholdene inden den store Hovedafdeling B,

med den Forskjel, at Afdelingerne her fremdeles optræde

under sin mere oprindelige Form som Øer. Til denne i sig

selv maaske mindre væsentlige Forskjel kommer dog ogsaa

et andet Forhold, der i Forbindelse med det nysnævnte

med al Bestemthed synes at pege hen paa, at denne

Afdeling i orografisk Henseende som en særskilt Ho-

vedgruppe er at holde ud fra den foregaaende. Af et Blik

paa Kartet over Tromsø Amt vil nemlig strax fremgaa, at

Delene inden den anden Hovedafdeling paa en ganske anden

fremtrædende Maade ere knyttede til hinanden indbyrdes, og

som en Helhed til det centrale Kjøldrag, end Forholdet er

mellem den her opførte anden og tredje Hovedafdeling og

fremdeles mellem de enkelte Øer indbyrdes inden denne tredje

Hovedafdeling. De Indsænkninger og Gjennemskjæringer,

der sondrer Kjøldraget fra den anden Hovedafdeling og den-

nes enkelte Dele fra hinanden indbyrdes, ere forholdsvis

smale eller trange i Sammenligning med de — paa sine Ste-

der endog milevidt — brede Sundløb, der skiller Kyststræk-

ningens Øer fra Fastlandet og fi'a hinanden indbyrdes. Og
selv der, hvor disse Sundløb ere smalere, f. Ex. over Gisun-

det, der skiller den store Senjen fra Fastlandet, vil dog

dette Forhold træde skarpt frem, naar der medtages i Be-

regningen det tildels anseelige Lavland, der fra Sundet breder

sig ud op imod Foden af Øens egentlige Fjelddrag.

De enkelte Øer kunne ofte være i høj Grad spaltede

og gjennemskaarne, saa de enkelte Dele ofte alene ved lave

og smale Ejder ere knyttede til hinanden indbyrdes tji større

Øpartier. Navnlig kan den store Kvalø — udenfor Tromsø—
nævnes som et mærkeligt Exempel paa et saadant gjennemskaa-

ret Ølegeme. I en nærliggende geologisk Tidsperiode har derfor

ogsaa Kyststrækningens Ø^ruppe havt et større Antal af Øle-

'-) Ajnø staar i geologisk Hensende som et ejendommeligj Mellemled

— paa engang knyttet til Kjøldragets nordligste Afdeling til

Kaagen og Lyngshalvøeu, samt endelig ogsaa til Kyststræknin-

gens store Øgiappe.

14*
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gemer, end Tilfældet er den Dag idag, idet flere af de større

Øer gjennem Landets Stigning er fremgaaet ved Samnien-

knylning af flere Smaa-Øer.

Sammenfattes saaledes det, der her er fremholdt, i en

Sum, saa vil heraf fremgaa , at Tromsø Amts Landstræk-

ninger i orografisk Henseende er at inddele i følgende

Hovedled:

A. Det centrale Kjøldiag, der strækker sig i Retning

fra NNO til SSV fra Kvænangen ned mod Ofoten og udover

afsluttes af Lyngenfjord og Storfjord og i Fortsættelsen der-

fra af Ejder og dybt liggende Dalløb.

Til Kjøldragets østlige Afhæng læner sig den skandi-

naviske Halvøes store østlige Skraaplan, der fra en Højde

af omtrent 1500' langsomt skraaner ned mod den bottniske

Bugt.
B. Fastlandsstrækningen fra Kjøldragets ytre Afhæng

ud imod de store Sundløb. Denne dannes af en Gruppe af

fra hinanden udsondrede Bjergpartier, der stryge efter Kjøl-

dragets hele Længde. Under Glacialtideus ældre Afsnit

have disse dannet en indre Øgruppe, adskilte fra hinanden

indbyrdes, ligesom ogsaa fra Kjøldraget ved gamle Sundløb.

Som en Følge af Landjordens jevne Stigning igjennem Gla-

cialtiden og den postglaciale Tid, ere disse Øpartier lidt ef-

ter lidt gaaede over til Fastlandspartier og derunder knyttede

sammen saavel indbyrdes, som ogsaa med Kjøldraget.

Af disse forskjellige Partier kunne en Række langs

Sundløbene grupperes sammen til etnoget skarpere fremtræ-

dende Langdrag — under Navn af Tromsø Amts Vestrand.

C. Kyststrækningens nuværende stoi c Øgruppe, i hvil-

ken flere af de større Øer ere dannede af flere Smaaøer,

under Landets jevne Stigning. Til denne er endvidere knyt-

tet det udenfor samme frenistikkende Bælte af talrige Smaa-

øer og Skjær.

II. Oversigt
over Amtets geologiske Forholde.

Amtets Fjeldbygningsforholde har i det foregaaende
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alene været belysl fra et rent orografisk Synspunkt. For

imidlertid at naa frem til en klarere Indsigl i disse, er det

dog ogsaa nødvendigt at se hen til de geologiske Forholde.

Her skal derfor i store Træk gjøres Forsøg med at frem-

stille disse i Overensstemmelse med det Kjendskab, man for

Tiden har hertil.

A. Kjøldraget.

Dette er fra Foden op til øverste Top bygget af Ski-

ferstrata — i de nordligste Stiøg af Draget helt og holdent

tilhørende Senjen og Tromsø Glimmerskiferformation med

sine hyppige og karakteristiske Indlejniiiger af krystallinisk

grovkornig graalighvid Kalksten. I de sydligere Partier af

Draget — navnlig i Strækningen langs Salangsdalens øvre

Løb — dannes Bjergarten over store Vidder af en glind-

sende Skifer med mægtige IndlejnJnger af en kulstofholdig

(grafitholdig) Skifer med sort Streg, ligesom ogsaa hyppige

Lag af en sortagtig kryslallinisk, dog temmelig finkornig

Kalksten. Om disse Partier her ere underordnede Led un-

der Glimmerskiferen eller en yngre Dannelse, kan for Tiden

ikke med Bestemthed afgjøres, — dog synes der at være

mest Grund til at holde i)aa den sidste Forudsætning, og

denne skal ogsaa her gjøres gjældende. Ogsaa ældre gneis-

artede Lag, tilhørende det antagelige Grundfjeld, træder paa

sine Steder frem , saaledes navnlig ned imod Bunden af

Harjangen i Ofoten, hvor de over større Strækninger løbe

ud i Dagen.

Inden Kjøldraget optræder saaledes:

1. Primitive Gneisdannelser,

2. Glimmerskifer (takonisk),

3. Glindsende Skiferdannelser (yngre takonisk eller maaske

ogsaa ældre silurisk).

Af disse optræder Afdeling No. 2 som den sammen-

lignelsesvis helt forherskende Bygningsdel.

Af Masiver (eller Eruptiver) optræder

1. Gabbio og Hypersthenit paa sine Steder i Strø-

get mellem Kvænangen og Kaafjord i Lyngen. Navnlig langs

Kvænangen bryder denne Bjergart frem mellem Glimmerski-

fer-Gruppens Lag i et mægtigt henimod 1 Mil langt Kjæde-
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drag, hvor den laarner sig op i en Række af spidse

Tinder.

1 Strækningen mellem Skibottenelv mod Syd nedover

til Ofoten er der derimod intetsteds paavist gabbroagtige,

dioritiske eller grønstensagfige Partier, — et Forhold, der

fortjener at fremhæves.

2. GranitiskegPartier optræde paa flere Punkter in-

den Kjøldraget— dog i Regelen som temmelig underordnede

og tillige som indbyrdes sondrede sporadiske Afdelinger.

a) Øverst oppe i den saakaldte Troldvikda] — en liden

Bjergdal, der fører ned til Kaaljordbotten i Lyngen —
bryder frem op imod Højfjeldet eller der, hvor Da-

len gaar over i delte, et lid et granilisk Parti mellem Lag

af Glimmerskifergruppen, der her til begge Sider falder

fra Graniten.*}

b) I den øvre Del af Dividal udbreder sig et ret anseeligt

granitisk Felt af flere Miles Længdestrækning. Det bry-

der frem i Dalen allerede nedenfor Gaarden Frihedsli

og træder her frem som Banke mellem vexlende Partier

af en rødlig og grønlig Lerstensskifer. Ovenfor Frihedsli

bliver Graniten efterhaanden mere og mere eneraadende

fra Dalbunden' opover Fjeldsiderne indtil en Højde over

Elvelejet af noget over 1000 Fod. Den overlejes her af

den ovennævnte Skiferafdeling (3), der i Sammenstøds-

fladerne ofte viser en paa det nærmeste horisontal
Lagstilling. Faldvinkelen overstiger aldrig 30 ". Hvor

bestemtere Faldvinkel er at aflæse, vil den paa begge

Dalsider findes at falde indover ellerjjfra Graniten. Denne

udbreder sig opad langs Divielven til dens Kilder, ud-

over de vide Højfjeldsindsænkninger, der her træde frem

østenfor det egentlige Kjøldrag som udskydende Partier

fra det store østlige Skraaplan.

c) Ved Sørdalens Afslutning op imod Fjeldryggen, der skil-

ler denne Dal fra Torne-Træsk i svensk Lapmark, op-

træder i de laveste Strøg nogle forøvrigt helt underord-

nede granitiske Partier.

Ogsaa længere ned i den egentlige Bardodal — saa-

ledes ved Gaarden Vik — optræder enkelte smaa Drag

af en granitisk Sten.

*) Se min Aihandling ,,Geologiske Undersøgelser i Tromsø Amt

n, Pag. 23.
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dj I den øvre Del af Salangsdal mellem Gaardene Holtet

og Bonnes træder frem en granilisk Afdeling langs østre

Side af Elv. Denne bygger dels de nedre Partier af de

lave Hauge og Aasdrag, der stryge langs Elven, men

lildels ogsaa de lavere Afsatser af den egentlige Dalside

indtil en Højde af lienimod 400 Fod over Elven. Gra-

niten overlejes her af Lag, antagelig tilhørende den

fornævnte Skife rafdeling Nr. 3, der hele fjeldet opover

viser svagt, men regelmæssigt Fald indover.

e) Endelig skal ogsaa nævnes el granitisk Parti, der op-

træder i det øvre Løb af Rejsendal i Skjærvø Preste-

gjæld. Den bryder her frem i Dalbunden ved den saa-

kaldte Rejsenfos imellem stejltstaaende Lag af Skifer-

gruppen Nr. 2 og overlejes igjen opover langs Dalsider-

nes Skraaninger af svagt faldende Lagmasser, tilhørende

Skiferafdeling Nr. 3. Disse falde paa begge Sleder ind-

over eller fra Dalen.

Delte granitiske Parti tilhører, ikke det egenllige Kjøl-

drag men optræder noget indenfor sammes østlige Af-

hæng, — altsaa som en Bygningsdel af det store østlige

Skraaplan. Det nævnes dog her, fordi det i flere Hen-

seender tjener lil at belyse Forholdet med Hensyn lil

Graniteus Optræden langs Kjøldragel. Reisens Granit

oplræder saaledes under helt overenstemmende Forholde

med Dividalens Granit, ligesom den ogsaa i petrografisk

Henseende nærmest kan stilles sammen med denne.

Paa andre Punkter langs Kj-øldraget er Granit ikke

iagitaget*), selv ikke langs saadanne Strøg, hvor det helt er

gjennemskaaret af dybere Tværdale. Langs Rostadalen byg-

ges Fjeldet overalt, fra Foden til øverste Top — i Dalens

nederste Løb langs nedre Rostavand endog fra en Højde

over Havfladen af alene 250 Fod op til omkring 5000 Fod

— af Lagmasser tilhørende Skifei^gruppen Nr. 2. Opover

det mægtige Rostafjeld, der hæver sig op ligefra nedre Ro-

stavand til den nysnævnte Højde af 5000 Fod, er Lagstil-

lingen igjennem hele denne Højde paa det Nærmeste hori-

sontal. Der er saaledes maaske liden Rinielighed for, at de

*) I „Skizzer fra det Indre af Tromsø og Finmarkens Amter'- af

Kapt. F. Bang nævnes dog Repovarre ovenfor Skibotten som 4

kuppelformige Granitfjelde.
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nysnævnte graniliske Smaapartier skulde danne fremstikkende

Afdelinger af et stort saramenhængende Granitdrag, der kunde

antages at skulle danne Kjøldragets egentlige Kjerne eller

Grundfjeldsmasse. Paa Forhaand er der saaledes visselig

mere Grund til at forudsætte, at Graniten her — som oven-

for antydet — danner mere selvstændige Smaapartier. Dette

synes ogsaa nærmest at passe med Stenens noget forskjellige

petrografiske Ejendommeligheder inden hver af de nævnte

Lokaliteter.

Med Hensyn til Lagstillingen inden de langs Kjøldra-

get optrædende Skiferafdelinger, saa fortjener det at frem-

holdes, at den ofte er svævende, eller hvor en bestemtere

Heldningsvinkel er at aflæse, vil den ofte findes svag. Inden

den nordlige Del af Kjøldraget er en bestemt Lagstilling

mere fremtrædende end sydligere, men selv her naar Fald-

vinkelen sjeldnere over 30 ^, og svævende, indtil horisontal

Lagstilling er heller ikke her sjelden. Søndenfor Lyngen er

Faldvinkelen hyppig under 30 ^, og saagodtsom ganske hori-

sontal Lagstilling kan endog ~ som nysnævnt — optræde i

paa hinanden følgende Lagmasser af indtil 5000 Fods Mæg-
tighed. Stejlere Lagsilling— selv indtil vertikal — er dog ogsaa

paa forskjellige Punkter at aflæse, men dette visselig blot

undtagelsesvis og alene at tilskrive ganske lokale Forryk-

ninger.

Men af disse Forholde synes paa det Bestemteste at

fremgaa, at det ikke kan være voldsomme eruptive Kræfter,

der have hævet i Vejret. disse indtil 5000 Fod mægtige sedi-

mentære Aflejninger — hvad enten dette nu tæukes udført

gjennem el eller flere Stød eller Udbrud. At slutte fra de

orografiske Forholde, saaledes som disse ovenfor ere frem-

stillede, maa Kjøldraget utvivlsomt — Forholdet seet i det

Store — i den Henseende nærmest være at opfatte som et

sammenhængende Fjelddrag, fordi det maa være skudt op til

sin nuværende Højde gjennem ensartede og tillige saratidigt

virkende Kræfter. Skulde det have været eruptive Kræfter,

der gjennem Frembrud af mægtige Eruptionsmasser — hvad

enten nu Udbrudet var et eneste eller ogsaa oftere gjeutaget

gjennem forsjellige Tidsafsnit — saa maatte det dog være at

forudsætte, at der langs det hele Drag gjennem de talrige

og tillige dybe transversale Gjennemskjæringer saagodtsom

overalt maatte stikke frem antagne eruptive Bjergarter. I
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ethvert Tilfælde er det vel aabenbart, at de faa og tillige —
naar Dividalens granitiske Parti undtages — underordnede

og tillige, som det synes, isolerede granitiske Masser her in-

genlunde kunne have tjent som de virkende Kiæfter. De kunne

i det Højeste forudsættes alene at have virket saaledes en-

hver inden sil snævre Omraade.

Men dernæst skal ogsaa fren)holdes, at Lagstillingen

— saaledes som den i det Hele og Store træder frem inden

Kjøldraget — ligeledes paa det Bestemteste synes at vidne

imod at voldsomme eruptive Kræfter herunder skulde have

været de virkende til at hæve disse raægtige Laggrupper op

imod deres nuværende Niveau. I saa Tilfælde maatte dog

Lagstillingen her have været i høj Grad knækket og brudt.

Det er vel saa, at saadanne Brydninger og tildels stærke

Forvridninger paa sine Steder kan være al paavise. Men
det er dog alene undtagelsesvis, at et saadant Forhold vil

træde frem, — i Regelen er, som ovenfor nævnt, Faldvinke-

len svag og Lagstillingen ofte svævende.

Med Hensyn til disse inden Kjøldraget optrædende

granitiske Smaapartier saa er det nys foran fremholdt, at

der kunde være Mulighed for, at enhver af dem kunde have

indvirket hævende paa de overliggende Skiferafdelinger , en=

hver inden sit snævre Omraade. En saadan Forudsætning vilde

heller ikke staa i Strid med, hvad der ovenfor er udhævet,

at Kjøldraget, som en Helhed betragtet, er skudt frem gjen-

nem ensartede og samtidig virkende Kræfter. De enkelte

Afvigelser eller Brud i den ellers regelmæssige Udviklings-

gang er ikke i sig selv til Hinder for at anerkjende en saa-

dan Enhed. Ser man imidlertid noget nærmere hen paa

disse granitiske Partier, saa er der alene et af disse — nem-

lig det, der stikker frem i Højfjeldet ved Troldvikdalens

Afslutning — om hvilket der kunde være Grund til at for-

udsætte, at det i saa Henseende kan have virket som en

hævende Kraft. Graniten træder her frem i Dagen over en

større Flade, og Glimmerskiferens Lag falder til begge Sider

fra samme — paa den østlige Side under en temmelig stejl

Vinkel, paa den vestlige Side derimod mere langsint. Her

synes Granil at have virket i høj Grad forrykkende paa

Lagstillingen inden Skifergruppen. Hvad de øvrige graniti-

ske Partier derimod angaar, saa er Forholdet imellem dem og

de tilstødende Lagraasser af Skiferafdeling Nr. 3 et ganske
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andet. Her vil nemlig Skiferafdelingens Lag ligge over

Graniten — der alene træder frem i Dalbunden og de nedre

Partier af Dalsidernes Afliæng — i Regelen med en svagt

heldende Lagstilling, samtidig som denne kan bevares ufor-

andret fra Sammenstødet med Graniten opover Dalsiderne

gjennem flere Tusinde Fods Højde. Heller ikke er det paa-

vist, at Graniten har gjennembrudt disse overliggende Lagaf-

delinger. Her kan Graniten aabenbart ikke være brudt frem,

efter at de sedimentære Lag allerede vare afsatte. At saa

er Tilfældet, støttes endvidere ved den Omstændighed, at

Graniten her ikke synes i nogen væsentlig Grad at have indvir-

ket metamorfoserende paa de tilstødende Skiferafdelinger —
saaledes som Eruptionstheorien plejer at forudsætte. Skjønt

Skiferen visselig her er kryslallinisk udviklet, er Udviklingen

i saa Henseende kun lidet fremskredet i Samenligning med
Kyststrækningens haarde og kvai-tsrige Glimnierskifer.

Og selv under Forudsælning af, al disse granitiske

Partier alene dannede de hist og her fremspringende Dele

af et i større Dybde sammenhængende Granitfelt, saa vilde

dog Forholdet i saa Henseende neppe være at stille ander-

ledes. Jo mere udstrakt det egentlige Eruptionsfell har

været, desto mere fremtrædende maatte ogsaa de Virkninger

ligge tilskue, der ere udgaaede fra Kræfter, der have mægtet

at løfte milevidt udslrakte indtil 5000 Fods mægtige Af-

lejninger.

Der synes saaledes at være al Føje til at forudsætte,

at de inden Kjøldragei optrædende granitiske Afdelinger —
hvad enten de nu danne selvstændige, og helt adskilte Partier

eller ogsaa blot udgjøre de fremspringende Dele af et i Dy-

bel sammenhængende Granitdrag — maa være ældre end de

Skiferafdelinger, der bygge Kjøldiagets væsentlige Masse.

Graniten maa her— Troldvikdaleus Granit alene derfra und-

taget — upaatvivlelig i begge Tilfælde danne det oprindelige

(præexisterende) Underlag for yngre Aflejninger, trods det,

at den paa sine Steder har gjennembrudt Glimmerskifer-

Gruppens Lagafdelinger og i det Hele vel er yngre end disse.

Anderledes er Forholdet ligeoverfor de forskjeslige

Partier af Gabbro og Hypersthenit, der opt«æde inden de

nordligste Dele at Kjøldragei, navnlig i det ;mægtige Parti

langs Kvænangen. Denne Bjergart bryder her frem paa en

vis Maade, som et Leje mellem Glimmerskifergruppens Lag,
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og taarner sig høj? op over samme i flere Tusinde Fods

Hø.jde. Paa den østlige Side faider Skiferen ind under den

massive Bjergart under en Heldningsvinkel af 30 ^, paa den

vestlii/e Side falder Skiferen ifra under en lignende Held-

ningsvinkel, mens dog ogsaa her paa sine Steder stejlere

Heldning — indtil verlikalt Fald — kan være at paavise.

Er denne massive Bjergarl af eruptiv Oprindelse, saa vilde

disse nordligste Partier af Kjøldraget være at udsondre af

samme, som underordnede Eruptions-Kjædedrag, mens For-

holdet i det Store forøvrigt herved ikke væsentlig forandres.

For Kjøldragets Vedkommende er Wer saaledes al

Grund til i sin hele Almindelighed at afvise enhver Forud-

sætning om, at dette skulde være skudt i Vejret eller løftet

gjennem eruptive Kræfter.

Naar der er Spørgsmaal om at bestemme den faste

Bjerggrunds Hævnings- eller Sænkningsforholde, da gjælder

det først at afgjøre, om det er Bjerggrunden eller den mid-

lere Havstand, der forandrer sit Niveau. I Almindelighed

forudsættes vel — og dette opstilles vel endog tildels som

et videnskabeligt Axiom — al den midlere Havstand i det

Væsentlige er uforanderlig, og at enhver Forandring i det

indbyrdes Niveauforhold mellem Land og Hav alene er at

tilskrive den faste Bjerggrunds Hævning eller Sænkning. Saa-

meget der end er, som synes at tale til Fordel for en saa-

dan Forudsætning, saa skal det dog paa den anden Side

ogsaa visselig indrømmes, at der for Tiden neppe er forhaan-

den de nødvendige Forudsætninger for herom at kunne drage

fuklt nfgj ørende Slutninger. Det skal vel ogsaa med gives, at

de storartede Niveauforandringer, der gjennem Tidei nes Løb
ere foregaaede med Hensyn ti! Klodens faste Bjerggrund, let-

tere vilde være at forklare, om de kunde forudsættes som

Piosultatet af saavel Landjordens som Havstandens Niveau-

forandringer.

Hvorledes nu ogsaa Forholdet i saa Henseende i Vir-

keligheden maa have været, saa er den Sag dog klar, at den

faste Bjerggrund i ethvert Tilfæide selvstændigen maa have

deliaget i de store Niveauforandringer, — og navnlig ligger

dette aabent tilskue der, hvor den oprindeligvi horisontale

Lagstilling af de sedimentære Aflejninger over store sammen-

hængende Strækninger vise synlige mer eller mindre regel-

mæssige Forrykninger derfra.
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Det er saaledes ved nærmere at se hen til Lagmas-

sernes Strøg- og Faldforholde , at man vil kunne uddrage

mer eller mindre bestemte Slutninger om de Kræfter, der

gjennem Tidernes Løb have medvirket til at hæve Kjøldra-

gets Fjeldpartier op til sin nuværende Højde.

Det egeulhge Grundfjeld stikker alene frem i Dagen i

Kjøldragets Endeparti imod Bunden af Harjangen. Strøg-

retningen er nord-sydlig og Faldet stejlt til vertikalt.

Glimmerskifergruppens Lagafdelinger bygge de for.

holdsvis allerstørste Partier af Kjøldraget, Lagstillingen er

ofte svævende, og selv en paa det Nærmeste horisontal Lag-

stilling vil kunne paavises i paa hinanden følgende Lagrække
af indlil 5000 Fods Mægtighed. Ogsaa temmelig stejlt Fald

vil paa sine Steder være at aflæse, men i det Hele vil dog

Heldningsvinkelen kun sjeldnere overstige 30 ^. Nogen ab-

solut forherskende Strøgretuing vil saaledes neppe kunne

være at paavise, — dog synes det, som oni en nord-sydlig

er mere fremtrædende i de nordligste Afdelinger af Kjøldra-

get fra Kvænangen til Storfjorden, mens en Strøgretning af

130 ^ a 140 ^ synes mere gjældende fra Dividalen sydover

mod Ofoten. Dog skal tilføjes, at ogsaa en nord-sydlig

Strøgretuing her vil træde frem paa mangfoldige Punkter,

mens det paa den anden Side ikke for Tiden er ganske

klart, hvorvidt de Lagafdelinger med den forherskende Strøg-

retning af 130 a 140 ^ ikke ligesaa snart kunde være at hen-

regne til Skifergruppen Nr. 3. Faldet kan findes til begge

Sider -- bestemte Foldninger ere at paavise.

Af de her fremstillede Forholde synes det saaledes at

fremgaa, at de hævende Kræfter, der have bidraget til at

løfte Kjøldraget i Vejret, ikke kunne have virket under syn-

derlig voldsomme Former, men at de derimod i det Hele

maa have arbejdet langsomt og jevnt. At Strøgretningen for

disse Hævnings-Kræfter tildels maa være at lægge i nord-

sydlig Retning fremgaar dels af den ret almindelige nord-

sydlige Strøgretning, men dels ogsaa af mere bestemte An-

tydninger fra enkelte Lokaliteter, saaledes navnlig i Rot-

sundsdalen. Rotsundselven falder ud i Rotsund i Skjervø

Prestegjæld og danner under sit øvre Løb en trang Fjeld-

kløfl. Glimmerskiferen, hvis Strøgretning her er nogenlunde

noid-sydlig eller ligeløbende med Dalen , falder paa begge

Sider af denne trange Kløft, hvis Bund paa det Nærmeste
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optages af Elven, paa begge Sider af samme fra den eller

indover, og dette regelmæssigt igjennem en temmelig lang

Strækning. Der er ikke nogelsleds i Nærheden af dette

Strøg paavist eruptive Masser, hvem denne Sønderriven af

de sammenhængende Skiferlag kunde være at lilskrive.

Men ved Siden af denne i nord-sydlig Eetning vir-

kende Hævningskraft synes der at være Grund til at forud-

sælte, at der ogsaa har virket andre hævende Kræfter under

Strøgretning af omtrent 130 ^ Dette synes paa den ene Side

at skulle fremgaa deraf, at dette er en over store Vidder ret

forherskende Strøgretning inden de fSkiferafdelinger, der

bygger Kjøldraget, men paa den anden Side ogsaa deraf, at

dette gjennemskjæres af en Række af transversale Dalløb

eller Spalter, der stryge paa det Nærmeste i denne Retning.

Med Hensyn til disse antages følgende Forhold ikke at burde

lades upaaagtet. Et Blik paa Kartet vil nemlig vise, at der

i det Hele og Store er en i høj Grad paafaldende Overens-

stemmelse med Hensyn til den indbyrdes Afstand mellem

disse paa hinanden følgende transversale Hovedindskjæringer

i Kjøldraget. Som før nævnt under den orografiske Over-

sigt, ere disse nordenfra sydover: Rejsenelv, Kaafjorddal,

Storfjorddal, Eostadal med Dividal — der her ere at betragte

uaderet — Kirgesdal og Bardodal. Mellem Reisenelv og

Kaafjorddal er vel Afstanden ind i Landet noget mindre paa

Grund af Reisenelvens Afbøjning mod Syd. Tager man der-

imod Afstanden mellem disse længere ud, omlrent fra Kaa-

fjordelvens Munding, saa vil ogsaa her Afslanden findes gan-

ske stemmende med Afstanden mellem de andre paa hinan-

den følgende transversale Dalstrøg. Rostadal og Dividal

danne vistnok en bestemt Undtagelse herfra. Da de imid-

lertid ved sit Udløb i Maalselven støde saagodtsom umiddel-

bart sammen, synes der at være Føje til — som ovenfor

gjort — her at slaa dem sammen til et Fællesføb. Kir-

geselv og Bardo have ogsaa ved sit Udløb i Maalselven en

mindre indbyrdes Afstand, end Sammenstillingen her kræver,

men længere ind bøjes de ud fra hinanden, saa ogsaa her

Forholdet vil findes bevaret. Det siger sig naturligvis selv,

at der paa Grund af Dalløbenes Bøjninger altid vil være at

paavise mange Afvigelser fra det paapegede Forhold, men i

det Hele og Store er Overensstemmelsen saa paatagelig, at

man her vel maa modtage et bestemt Indtryk af, at delte
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Forhold snaiere maa være udgaaet som et Resultat af regel

-

mæssigt virkende Kræfter, end det kan være at opfalte som et

Verk af Tilfældighedens Spil.

Med Hensyn til det relative Tidsforhold for disse un-

der de to forskjellige Hovedretninger virkende Kræfter, saa

er der vel Sandsynlighed for, at den nord - sydlige eller

nogenlunde efter Kjøldragets Længde virkende Hævnings-

kraft maa være den ældre, medens derimod de, hvoraf de

transversale Daliøb ere udgaaede som Resultat, antagelig ere

yngre. Disse Forholde skulle forøvrigt nærmere blive om-

handlede under følgende Afsnit.

B. Fjeldpartierne mellemKjøldraget ogSundløbene.

De samme geologiske Hovedafdelinger, som ere nævnte

under Afsnittet om Kjøldraget, bygge ogsaa disse Partier.

a) Hattevarres Fjeldparti. Dette er fra de dy-

best liggende Lag op til de højeste Fjeldtoppe bygget af Glim-

merskifer, ofte med bestemte — i det hele dog svage Fold-

ninger. Inden de højere Fjeldtoppe er Faldvinkelen ofte

langt stærkere end dybere ned. Granitiske Partier træde —
saavidt hidtil undersøgt — intetsteds frem. Derimod bryder

i Strøget om Balsfjordens Bund gabbroagtige Masser frem

som de første Forløbere mod Syd for Lyngshalvøens mæg-
tige Gabbrodrag.

L y n g s h a 1 v e n. Denne langstrakte Halvø gjennem-

sættes efter dens Midte og gjennem dens hele Længde i

nord-sydlig Retning af et af Gabbro byggel Kjædedrag, der

gjennembryder Skiferafdelingens Lag. Paa den vestre Side

falder Skiferen fra den massive Bjergart altid med vestligt

Fald under en temmelig konstant Vinkel af 50 *^. Paa den

østre Side falder derimod Skiferen ind under Gabbroen, li-

geledes under en Vinkel af i Regelen henimod 50 *'. Dog er

ogsaa stejlere Heldingsvinkel paavist li^^e i Nærheden af Kon-

taktfladen — saaledes ved Kobbenes paa Lyngsejdet, hvor

Lagstillingen paa det Nærmeste er vertikal. Gabbroen synes

saaledes her at være det bestemmende Hovedled for Halv-

øens orografiske Bygning. Forsaavidt denne skulde være at

tilkjende en eruptiv Oprindelse, saa var Fjeldmasserne langs

Halvøen med al Bestemthed at betegne som en Eruptions-
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kjæde Ogsaa den Omstændiglied, at de mægtige og dybe

Fjordløb — Lyngen med dens Foiisættelse Storfjorden paa

den ene Side og Ulfsfjorden med Sørfjorden paa den anden
— skjæret- sig ind paa begge Sider af Gabbrodraget, ligelø-

bende med samme og netop følgende dette gjennem dets

hele Længde, synes ogsaa at vidne for, at voldsomme Hæv-
ningskræfter her have virket i nord-sydlig Retning, og at

disse til begge Sider have været afløste af stærke Sænk-

ninger.

c) Sørfjordens Fjeldparti. Dette er byggel af

Lag, tilhørende Glimmerskifergruppeo. Tildels træder her muli-

gens ogsaa frem Partier tilhørende Skifergruppe Nr. 3 — For-

holdet i saa Henseende er ikke klart. De af Skiferafdelin-

gerne hyggede Aasrygge have en syd-nordlig Retning, lige-

som ogsaa Gliramerskiferen viser en temmelig regelmæssig

nord-sydlig Strøgrelning med vestligt Fald af mellem 30 a

40 ^. I et Bælte, der paa det Næ-rmeste gjennemskjærer

Halvøen efter Midtlinjen fra OSO til VNV, bryder der frem

mellem Grundtjeldets Gneisdannelser et mægtigt Parti af en

granitisk Varietet, der taarner sig op i høje, tildels ubestige-

lige Tinder. Paa sine Steder udsender Graniten Ramificatio-

ner imellera Glimmerskifergruppens Lagmasser.

Graniten oplræder saaledes her ikke paa nogensom-

helst Maade som et bestemmende Led ligeoverfor Fjeldpar-

tiets orografiske Fremtræden i det hele. De af Glimmerski-

feren hyggede Fjelddrag stryge lodret mod Granitbæltel, og

del samme er ogsaa Tilfældet med -Glimmerskiferens Strøg-

retning.

d) T r oms e sunde is Fjeldd'rag. Fjeldmasserne

her ere væsentlig hyggede af Glimmerskifergruppens Lag med
en Strøgretning, der i Regelen er henimod nord-sydlig, og

tillige med Foldninger, idet Faldet kan være saavel østhgt

som vestligt. Faldvinkelen naar ofte op til 30^. Tromsdals-

tiuden, der, som før nævnt, hæver sig op som Dragets højeste

Punkt, er bygget af en massiv Bjergart, dei- vel nærmest er

at opføre som en Eklogit. Denne synes at hvile paa en

skaalformig Indsæ,nkning i Glimmerskiferen, hvis Lag rundt

Fjeldkeglen falder ind under Eklogiten, Tromsclalstindens

Bjergart optræder — enkelte mindre helt underordnede Par-

tier sat ud af Betragtning — alene paa dette enkelte Punkt

i noget større Masser og udøver saaledes ingen Indflydelse
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paa Fjeldbygningsforholdene inden det omhandlede Fjeld

-

parti. Derimod gjennerasættes Fjeldlegemet gjennem dels

Brede fra Bredvikejdet ud til Tromsesundet af en laget

Hornblendegneis, der ofte ganske synes at tabe sin Lagstruk-

tur, saa den i Struktur nærmer sig en massiv Bjergart.

Denne Afdeling overlejes af Glimraerskiferen og er maaske

at lægge ind under de primitive Gneisdannelsers Gruppe.

e) Manken. I de underste Partier af Manken træ-

der oftere frem gneisartede Lag, oftest med temmelig stejl

Faldvinkel* Ogsaa granitiske Partier bryde ber frem i

den østre Afdeling af Fjeldpartiet langs Maalselven. Denne

granitiske Bjergart kan paa sine Steder naa op over Man-

kens Afhæng fra Foden til en Højde af noget over 1500 Fod
over Havfiaden og overlejes længst mod Øst af Lag tilhørende

Glimmerskifergruppen, længere mod Vest derimod af Mau-

kens Haardskifer og grønne glindsende Skiferdannelser, an-

tagelig tilhørende Skifergruppe No. 3. Lagstillingen er iAl-

mindelighed indad eller, fra Dalen, Heldningsvinkelen oftest

under 20 ".

f) Maartin dernes Fjeldparti er fra Fod op til

øverste Toppe bygget af Glimmerskifergruppens Lag. I Fel-

tets egentlige Centralpunkt — i Store Maartindens mægtige

Fjeldmasse — er Lagstillingen nedenfra opad paa del Nær-

meste horisontal. I Feltets sydlige Partier, f. Ex, i Solitind,

der falder ned mod Tagelven, er Lagstillingen tildels temmelig

siejl og træder her frem med stærke Foldninger.

g) Maalsnessets Dl ag er helt og holdent bygget

af ^Gliramerskifer med nord - sydlig Strøgretning og svagt

østligt Fald.

h) Natmaalstindens Fjeldparti er for største

Delen bygget af Lag, antagelig tilhørende Skifergruppen

No. 3. Lagstillingen oftest svævende. Denne Skiferafdeling

overlejes af en yngre Sandstensdannelse, der bygger Nat-

maalstindens egentlige Top. Sandstenslagene vise ofte et

temmelig stejlt Fald.

i) Bentsj ordstindens Fjeldparti er helt og

holdent bygget af Lag tilhørende Glimmerskifergruppen —
Lagstillingen viser her ofte en Heldingsvinkel af opimod45°,

I de nordlige Strøg af Feltet er Strøgretningen slærkt frem-

trædende nord-sydlig.
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k) Fjeldpartiet mellem Maalselveii, Malan-
gen og Gisund.
«. Vasbrunas Afdeling er bygget af den haarde kvansilge

Glimmerskifer. Strøgretningen antagelig nord-sydlig.

/?. Fagdvfjeldet antages at væte bygget af Glimmerskifer,

Forholdene ere her forøvrigt ikke nærmere undersøgte.

y. Kistefjeldet er bygget af Glimmerskifer. Strøgretning

nord-sydlig med Foldninger. P'ald eller V indtn 15 ".

Kjøifjeldets Afdeling er lige.ledes bygget af Glimmer-
skifer, der her gjennembiydes af et granitisk Parti. Fra
Kjølfjeldet breder dette sig som et regelmæssig begrænd-

set Parti ud t^i Halvøens Afslutning ved Rødbergs lave

Styrtninger mod Malangen. Glimerskiferen falder paa

begge Sider efter Feltets Længdeudstrækning og under
en med dette sammenfaldende nord-sydlig Strøgretning

fra Graniten undc; en Faldvinkel, der nærmer sig 90 ^.

1) Ansfjeldet er bygget af Grundfjeldets lodret

staaeude gneisartede Lag, der over Fjeldmassens sydlige Skraa-

ningei- er overlejet af grønne Skiferdannelser, antagelig til-

hørende Skifergruppen No. 3. Heldningsvinkelen inden denne

yngre Afdeling svag — indtil 15^. Langs Ansvandet — under

Ansfjeldets sydlige Ainæng — bryder der fi'em et mindre gra-

nitisk Parti.

m) Ala og Hjerttindens Fjeldparti»

a, Alaparliet er bygget af Glimmerskifer. Faldet indtil 45*^

vestlig, Strøgretningen nord-sydlig.

^. Hjerttindens og Gumpens Afdeling er bygget af den

haarde kvartsrige Glinmierskifer med en Strøgretning,

der nærmer sig nord-sydlig. LagstiHingen oftere svævende
— paa andre Punkter er iagttaget vestligt Fald af ind-

til 45 ". Kimeligvis vil Foldninger her være at paavise.

I de lavere Partier ned mod Sør-Rejsen dækkes denne

ældre Glimmer.3kifer af Lagafdelinger, antagelig tilhø-

rende Skifergruppen No. 3. Over den omtrent 1000 Fod
overHavfladen liggende Højslette, der -fra Højfjeldspar-

tierne breder sig om Stensvandet og ned til Orrefjeldets

Afhæng mod Salangsdalen, bryder der frem et granitisk

Parti, der stryger langs Bækkebotten ned imod Salangs-

dal. Gliramerskiferen falder til begge Sider fra Grani-

ten under en Heldningsvinkel af 15 a 20 "^ Paa andre

Punkter viser Skiferen i Sammenstødet med Graniten

15
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stejll Fald og tildels ogsaa stærke Foi mdningei*. Den

granitiske Bjergart viser snart en renere g ;anitisk Struk-

tur, snart gaar den over til en laget Granit eller Gneis-

Granit med vertikalt staaende Lag og nord-sydlig Strøg-

relning, Graniten breder sig ned over Orrefjeldet og

træder i Bunden af Salangsda! frem over et anseeligt

Fladerum i «sette brede Dalføre mellem Gaardene Ler-

baknioen og Kroken. Ved Kioken bryder den ogsaa

frem i de lavere Afsatser af Aasdraget paa Nordsiden af

Daien, men overlejes her af Lagmasser, antagelig tilhø-

rende Skifergruppen No. 3, hvis Lag falder indover un-

der en svag Heldning,

Om ogsaa Graniten her skulde være af eruptiv Op-

rindelse — og Lejningsforholdene synes ogsaa snarest

at skulle viiine til Fordel for en saadan Opfatning —
saa maa denne altsaa være yngre end Glimmerskifer-

gruppen, hvis Lagmasser den hai- gjennembrudt. Der-

iniod er den æidre end Skifergruppen No. 3, som over-

lejer den, uden at der hverken er iagttaget nogen Gjen-

nembrydning af dennes Lagmasser og heller ikke nogen

væsentlig Forrykning af Lagsiillingen inden denne. Det

granitiske Parti bryder imidlertid frem i saa stor Af=

stand fra Alas og Hjerttindens højere Fjeldpartier, at der

neppe kan væj'e megen Pdmieiighed for, at den under sit

Frembrud i nogen synderlig Grad skal have kunnet virke

som den hævende Kraft ligeoverfor disse mægtige Fjeld-

masser. Disse ere som saadanne sikkerlig ganske uaf-

hængige nf Sa'angeus Granit, og ere i ethvert Tilfælde

ikke al betegne som Eruptionskjæder.

Stensfj€lde!s geologiske Forholde ere i!'ke nærmere un-

dersøgte. Efter al Sandsj^ulighed er Fjeidmasserne her

byggede af Glimmerskifergruppens Lag. Om den Giim-

mer.^kifer og sandstenagtige Kvarisii, der optræder 1

i Ptundfjeldet og ned mod Salangsbotten, tilhører Glim-

merskifergruppen eller den yngre Skifergi appe Nr. 3,

maa lades uafgjort. Lagafdelingerne her hvile i ethvert

Tilfælde paa Lag af Hoinbiendeskifer og Glimmerskifer,

hvis Udgaaende stikker frem nede ved Strandhnjerne ved

Salangen, og som ubetinget tilhøre Glimer.skifergruppen, I

Profilet fra Stranden op over tii Top afPiundfjeldet ligger

Skiktlagene i regelmæsslg Følge med nordøstligt Fald

og med en Heldmngs\inkel af mellem 15 og 20*^.
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nii) Bør ingen. Ogsaa her Glimmerskifer, Ved
Kaslnes er Strøgretningen nord-sydlig, Faldet 30 a 40 *^ 0.

Forholdet er antagelig ensartet hermed over det hele ^^jeld-

parti.

n) F a x t i n d e r n e s Felt er ikke nærmere undersøgt.

Fjeldmassen her tilhører dog ~ efter enkelte Aflæsninger

langs Mjøssund — Gliramerskifergruppen.

o) Snørkens Fjelddrag. I Styrtningerne mod
Spanddaleii optræder gneisartede Lagpartier tilhørende Grund-

fjeldet og disse overlejes af Glimraerskifer-Gruppens Lag, der

opiræder under en nord-sydlig Strøgretniiig og vestligt Fald

under en Vinkel af i Regelen mellem 15 a 20 ^. Gneiolagene

stryger derimod 0—V, Faldet stejlt N.

p) Kystd raget mellem Salangen og Lavan-
gen er bygget af den haarde kvailsrige Glimmerskifer. Strøg-

retning nord-sydlig, Faldet 0, oftere temmelig stejlt. I Re-

gelen er Faldvinkelen at sætte til 30 *^.

q) K y s t d r a g e t mellem Lavangen og Grat-

angen. Dette er ligeledes bygget af Led, tilhørende Glim-

merskifergruppen, I de ydre Partier ud imod Sundene er

Bjergarten den haaide kvartsiige Glimmerskifer, længei^e ind

imod Fjordbunden afløses den derimod af en mildere Ler-

glimmerskifer eller glindsende Skifer. Strøgretningen overalt

nord-sydlig. Faldet udimod Sundene østligt, længere ind i

Fjorden vestligt. Her er saaledes en bestemt Foldning i

Lagstillingen.

r) Fjeldpartiet mellem Harjangejdet og

G i-avfjor dej de t (Bogenejdet) er bygget af Glimmerski-

fergruppens Lagafdelinger. Den raadende Strøgretning er

N—S med 30 a 40 » vestligt Fald.

s) N i i u g e r n e s F j e 1 d p a r t i. Glimmerskifergrup-

pens haarde kvartsrige Lag er her raadende. Strøgretnin-

gen i Regelen nord-sydlig med østligt Fald.

Efter den her i Korthed leverede Fremstilling af disse

Fjeldpartiers geologiske Bygningsforholde vil det antagelig

fremgaa, at del alene er Lyngshalvøens Kjædedrag, der kan

være at opfatte som en Eriiptionskjæde. De andre her om-

handlede Fjeldpartier ere derimod at sætte som dynamiske

Fjelddrag eller som Led deraf. De inden disse Strækninger

frembrydende granitiske Partier træde i Dagen frem i saa

lidet udbredte Masser og tillige helt udenfor Omraadet af de

15*
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egentlige Højdedrag, at der ikke synes at skulle være nogen

Grund til at tillægge dem nogen anden end ganske lokal

Betydning ligeoverfor de orografiske Formforholde i det Hele

og Store. Som Forholdene vise sig i Dagen, maa de snarest

være at opfatte som isolerede hist og her frembrydende Gra-

nit-Partier. Hvorvidt de i Dybet ere indbyrdes sammenhæn-

gende, kan naturligvis ikke afgjøres — en hyppigere Frem-

træden af Granit i de dybt indskaarne Fjeld revner og Dal-

løb burde vel være den nødvendige Forudsætning for med

nogen Berelligelse at skulle kunne uddrage en saadan Slut-

ning. Hvor Graniten oplræder i Kontakt med Glimmerski-

fergruppens Lag, vil den findes at gjennembryde disse saa-

ledes, som Forholdet ovenfor er beskrevet ovenfor l-envik

Kirke, samt i Partiet mellera Bækkebotten og Salangen. Der,

hvor derimod Graniten optræder i Kontakt med Lagafdelin-

ger, der antages at tilhøre Skifergruppen No. 3, vil Forhol-

det her findes ensartet med det, der ovenfor er paavist som

fremtrædende inden Kjøldraget. Graniten vii nemlig heller

ikke her gjennembryde disse Lagmasser, ligesaalidt som den

synes ])aa nogensomhelst Maade at skulle have indvirket paa

den oprindeligu Lagstilling. Skiferen vil findes at overleje

Graniten under en i Regelen svag Heldningsvinkel. Graniten

antages saaledes at være ældre end de Lagmasser, der til-

høre Skifergruppen Nr. 3.

Skal der i korte Træk gives en samlet Oversigt over

de geologiske Bygningsforholde inden de her omhandlede

Landstrækninger, saa ville disse findes hyggede af føgende

Hovedled

:

1. Grundfjeldet, der i Dagen træder frem i de sydlige

Styrtninger af Fjelddraget Snørken ned mod Spandda-

len, fremdeles i Ansfjeldet samt i de lavere Partier af

Manken. Paa samtlige disse Punkter er Lagstillingen

øst-vestlig med stejlt til vertikalt Fald. I Top af Ans-

fjeldet naar denne Afdeling sin største Højde over Hav-

fladen med noget over 2000 F od.

Det fortjener at holdes frem, at netop paa de samme
Punkter, hvor Grundfjeldets Lag ere fundne liggende i

Dagen, ere ogsaa granitiske Partier paaviste.

2. Glimmerskifergruppen med de hyppige og for samme

saa betegnende Indlejninger af koinig Kalkslen. Strøg-

relningea inden denne Gruppe er her i det Hele og Store
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nord-sydlig eller spillende i denne Retning med mindre

væsentlige Atoøjninger til den ene eller anden Side.

Faldet er østligt eller vestligt — med brede P^oldninger.

I den umiddelbare Konlakl med de granitiske Parlier

kan Faldet være vertikalt, men ogsaa paa andre langt

derfra fjernede Punkter kan stejlt til vertikalt Fald være

at paavise. I Regelen vil dog Faldvinkelen sjelden over-

stige 30 '\

Glimmerskiferens Lagafdelinger bygger de forholds-

vis største Vidder af de omhandlede Landstrækninger.

Navnlig er den udviklet som en haard kvartsrig Glim-

merskifer i de Fjelddrag, der stiger op langs Sundlø-

bene, — i den overomhandlede saakaldte „Vestrand".

3. Endelig Parlier, antagelig tilhørende Skifergruppen Nr.

3, der navnlig optræde i Mankens Fjeldparti i ret mæ,g-

tige Lagmasser og ellers ogsaa paa flere andre Punkter.

Den forherskende Strøgrelning inden denne Afdeling

spiller i en mer eller mindre øst-vestlig Retning, Faldet

er oftest nordligt under en Vinkel , der gjennemsnitlig

er al sætte til 15 a 20 ". Lagstillingen er forøvrigt

ofte svævende.

1 geologisk Henseende er saaledes Bygningsforholdene

hei- ganske i Overenstemmelse med dem, der træder frem in-

den Kjøldraget. Specielt ligeoverfor disse Forholde var der

saaledes ingen væsentlig Grund til at sondre de her om-

handlede Partier ud fra Kjøldraget, Det er fremdeles ogsaa

klart, at de samme Kræfter, der have virket til at hæve

Kjøldraget, tildels have baade samtidig og under ganske

ensartede Forholde virket inden de her omhandlede Fjeld-

partier. Men paa den anden Side pege dog de orografiske

Forhold — saaledes som de ovenfor ere fremstillede — med
adskillig Bestemlhed paa Berettigelsen af den her opstillede

Sondring, Og hertil kommer endvidere et andet Forhold,

der yderligere synes al pege i samme Retning. Under den

nærmere Beskrivelse af Kjøldraget er der omhandlet de

forskjellige større 'ransversale Indskjæringer i dette, der

nordenfra sydover optræder under en saadan indbyrdes sam-

stemmende Afsland, al en bestemt regelbunden Lovmæssig-

hed her ikke synes at skulle kunne miskjendes. Skulde nu

de udenfor Kjøldraget liggende Fjeldparlier med Rette være

at indordne under delte eller at sammenknytte hermed lil
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en Enhed, saa iiiaatte iipaatvivlelig de nysnævnte Indskjæ-

ringer, der inden Kjøldraget ikke optræde som noget Til-

fældigt. men tvertimod i høj Grad ^om noget væsentligt Be-

stemmende, ogsaa have været at forfølge udåd som Fortsæt-

telse gjennem disse. Dette er imidlertid ikke Tilfældet.

Kjøldragets Indskjæringer munder ud i dette og afsluttes

ogsaa her. I saa Henseende er det klart, at der til disses

Dannelse inden Kjøldraget har raadet Kræffer, h\ls Ind-

virkninger ikke liave strakt sig udover dette. En bestemt

Grændse synes derfor ogsaa paa Grund af dette her at

maatte kunne opsli^ies.

Man kommer saaledes ogsaa her l'^bage til den før

fremholdte Betragtningsmaade, at Kjøldraget nærmest maa

være at opfatte som et selvstændigt Pjelddrag, der som ska-

dånt maa være at holde ud fra de udenfor samme liggende

FjeJdpartier,

Der er nys foran leveret en kort Fremst'Hing af den

inden de forskjellige geologiske Gruppeafdelinger forhfn-skende

Strøg- og Fuldrelning. De derunder fremst^liede Forholde

skulle her noget nærmere omhandles. Der kan nemiig, som

før fremholdt, forudsæites, at der nelop i disse kan ligge

indesluttet bestemtere Antydninger om Beskaffenheden af de

Kræfter, der gieniiem de forskjellige Tidsafsnit have virket

til Fjeldgrundens Niveaiiforandringer.

Inden den ældste Gruppe — her betegnet som Gruiid-

fjeldet eller som primitive Dannelser — vil Faldvinkelen al-

tid være stejl og LagstiMingen ofte findes endog at nærme
sig Vertikalplanet. Strøget er fra 110 "^ til 130^ — altsaa

bøjende sig fra OSO i^' henimod øst-vestlig. Under Forud-

sætning af, at disse her — nuiaske noget uegentligt — som

primitive Dannelser opførte J^ed oprindelig ere sedimentære,

saa skulde deraf iiemgaa, at senere virkende Kræfter have

forandret den oprindelige horisontale Lagstilling ti! en paa

det Nærmeste vertikai. Imeilem Ansfjeldets sydlige Afnæng

og Ansvandet træder — som iør næviit — frem i Dngen en

granitisk Afdelmg. Dennes Foj-hold til Ansfjeldets Gneis-

strata er ikke nærmere undersøgt. I Mankens lavere Partier

optræder derimod den primitive lagdelte Bjergart i saadan

P^orbindelse med granitiske Afændringer, at der vel kan

synes at være nogen Rimeiighed for, at Gneisen og Graniten

alene ere Varieteter under samme Hovedform. Under denne
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Foiudsælning er Guoislagenes Fonykning fra sin oprindelige

horisontale Stilliug at tilskrive Iiiclvirkiiingeii af Hævuings-

elier Sænkningskræfter, — iiafhængige af EriiptionsmHsser.

Hvorledes ogsaa nu Forholdet i saa Henseende maaite

ioriidsæites at være, saa er det dog i eihvert Tilfælde aaben-

bart, at mægtige Kræfter her have indvirket t^' Forrykning

af Gneislagenes oprindelige horisontale Lagsliiiing, og at disse

Kræfter tillige have virket efter en Længderetning. der sp"'-

ier nieKeni V— og VNV til OSO.

Med Hensyn til en nærmere Bestemmelse af den

Tidsperiode, under hviiken disse" Hævnings- og Sænknings-

kræfter have virket, saa kunne følgende ^Forholde maaske

tjene t' Belysning heraf. Man vil nemlig iinde, ;"it de Lag-

afdelinger, der tilhøre GIimmersl"fe!gruppen , oftere ere

stærkt forrykkede der, hvor de træde frem i Nærheden af

disse Gneispartier, mens derimod de Lngpaider af Skifer-

gruppen Nr. 3, der overlejer dissa Gneis- og graniliske Par-

tier , i Regelen viser en svag Heldningsvinke!, der kuns

sjeldnere overstigei- 15*^. Disse i øst-vestligTietning virkende

Kræfter maa saaledes paa det nærmeste have afskiUet sin

Virksomhed i e! Tidsriim, der ligger før Afsætningen af de

Lag, der t^'høre Skifergruppen Nr. 3. Men da Strøgretnin-

gen inden Glimmerskifergruppen her i det Hele er bestemt

nord-sydlig saa vil det heraf i Forbindelse med de øvrige

før omhandlede LagsrMingsforholde inden Glimmerskifer-

gruppen paa det Bestemteste fremgaa, at de i øst-vestlig

Retning virkende Hævningskræftet- maa have afsluttet sin

Virksomhed allerede i Begyndelsen af Tiden for Glimmer-

skifergruppens Afsætning eiler hvad der er det samme i

Begyndelsen af den takoniske Tid. Den vertikale Lagstilling

inden den primitive Gneisgrujipe er t'']ige et betegnende

Maai for Intensiteten af disse i ø.st-vestiig Retning virkende

Kræfter.

Disse saaledes æidste her paaviste Hævningskræfter

synes ikke at have strakt sine Virkninger saa langt mod
Øst, at de ere naaode frem til Kjøldraget. Der er i ethvert

Tilfælde intet paavist, di^v skulde synes at pege i den Ret-

ning. De transversale ludskjæringer i KjøMraget vise ogsaa

en for særk Atoøjning fra den øst-vestiige utrøgretning, til

at der skulde være nogen Rimelighed for, at de kuune være

at sætte som ResrHatet af disse samme Kræfter.
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I orografisk Henseende ligge de mest paatagelige

Vidnesbyrd om de lier omhandlede Kræfters mocgtige Ind-

virkning tilskue i An?fjeldets Udsondring fra Manken samt

i Snørken -Dragets Udskillen fra Spanddalstindens Fjeld-

masse. Man har her at søge Grunden til de ældste Ind-

skjæringer i den oprindelige sammenhæiigende Fjeldgrund —
den første Begyndelse ti^ Dannelsen af disse nu i saa stort

Anta! fra hinauden udsondrede Fjeldpartler.

I de af Glimmerskifergruppens Lagafdelinger hyggede

Fjeldpartier er Forholdet her i det Hele ensartet med, nieu

dog i Regelen langt besteralere fremtrædende, end Tilfældet

er inden Kjøldraget. Strøgretningen spiller her saagodtsom

overalt i nord-sydlig Retning, Faldel er snart øslligt, snart

vestligt med nogenlunde regelmæssige Svingninger. Faldets

Svingninger ere ikke alene al paavise over disse udenfor Kjøl-

draget liggende Partier, men kunne ogsaa derfra tildels forføl-

ges inden detie. Fra Kyslrandeu til Kjøld ragets østlige Af-

hæng kan der saaledes gjennem flere Protillinjer paavises 3

Svingninger. I Profilet fra Sandtorv paa Hindøens Vestside

over Ofotens langt fremspringende Halvø indtil Bunden af

Harjangen — i en Længdestrækning — er der saaledes 2

bestemte Svingninger. Længsl mod Vest er Faldel nemlig

vestligt, derpaa bliver det i længere Strækning øslligt, men
svinger saa igjen fra Bogen af indover til Harjangen til vest-

ligt. Den Afdeling af Foidningerne , hvor det vestlige Fald

træder frem, synes forøvrigt at iudtage en større Flade end

det østlige Fald. Inden de Slrøg, hvor Foldningernes Krum-

ningsradius er mindst, vil Faldvinkelen kunne variere mellem

30 a 45 ", Stejlere — endog indtil vertikalt Fald — kan

oftere være al paavise, men er dog rimeligvis alene at op-

fatte som lokale Forrykninger. De hævende Kræfler, hvoraf

denne stadige Strøgrelning, men derimod med vexlende Fald-

retning, er udgaaet som Resultalet, maa altsaa have virket

efter en Længderetning, der spiller fra Nord mod Syd.

Denne hævende Kraft har tillige virket efter Bredden fra

Kysten indover Kjøldiaget, idet der dog efter denne ei- at

paavise Strøg, hvor den har naaei sit Maximum eller Mini-

mum — et Forhold, der nærmere bestemmes ved den skif-

tende Lagstilling eller Faldviukelens Svingninger.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om en nærmere Beslem-

melse af den Tid, hvo' under denne Hævningskraft har virk- -
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saa er det nu paa den ene Side — efter hvad der ovenfor

er fremholdt — aabenbart, at den er at lægge iiid under en

senere Tid, end den Kraft, der har bøjet Gneislagene nier

eller mindre op imod Vertikalplanet. Disse stejli staaende, i

vesl-østlig Retning strygende Gneislag har denne i nord-

sydlig Retning virkende Hævningskraft ikke kunnet forrykke

anderledes, end at den der, hvor Kraften naaede sit Maxi-

mum, har skudt Gneislagene højest op. De i nord-sydlig

Retning løbende Fjelddrag kunne derfor paa sine Sleder

forudsættes at beståa af en Kjærne af vertikalt staaende

Gneislag, der ville skyde op efter Dragets Midtlinje, men
som i Regelen er dækket med Glimmerskifergruppens i nord-

sydlig Retning strygende Lag.

Da Kjøldragets Gneisafdeling nede mod Harjangen

deiimod viser en nord-sydlig Lagstilling, saa ligger ogsaa

heri et Vidnesbyrd for, at den øsl-vestlige Mævningskraft,

der er paavist udenfor Kjøldraget, ikke — i Oveienstem-

melse med hvad der før er paapeget - kan have strakt sine

Virkninger ind over dette. Paa disse Gneislag har allsaa

den nord- sydlige Hævningskrafi kunnet virke paa samme
Maade som paa Lagene inden Glimmerskifergruppen.

Lagafdelingerne af Skifergruppen Nr. 3, der overlejer

Glimmerskiferen, synes derimod i det Hele ikke i nogeu

mærkelig Grad at være blevne paavirkede af den her om-

handlede Hævningskraft. Lagstillingen inden denne Afde-

ling viser n<nnlig i Regelen en svag Heldningsvinkel — i

Almindelighed er den vel ikke at sætte højere end mellem

10 a 15", ligesom ogsaa svævende Lagstilling er særdeles

hyppig. Helt anderledes maatte vel Forholdet have været

om den inden Glimmerskifergruppen i nord-sydlig Retning

virkende Hævningskraft først var optraadt efter Afsætningen

af de Lagniasser, der ere at indoidne under Skifergrup-

pen Nr. 3.

Af dette synes det altsaa al skulle fremgaa, at den

her omhandlede Hævningskraft, der har fremkaldt de nævnte

Foldninger inden Glimmerskifergruppen, maa have afsluttet

sin Virksomhed, forinden Afsætningen paabegyndtes af de

under Skifergruppe Nr. 3 indordnede Lagmasser.

Af de af Glimmerskifer bygj£;ede Fjeldpailier kunne de,

der stige op langs Suudløbene, paa en vis Maade ogsaa i

geologisk Henseepde være at udsondre fra de indenfor lig-
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gende Fjelddrag. Skiferen er lier i Regelen haard og kvarts-

rig — Metamorfosen er laugs dotte Bælte i det hele længst

fremskreden. Under det orografiske Afsnit er dette Bælte

opført under Navnet Tromsø Amts Vestrand, og denne Ud-
sondien synes ogsaa fia ei geologisk Standpunkt at skulle

kunne forsvares.

Langs denne Vestrand er det alene i sammes nordlig-

ste Parii — ovenfor Lenvik Kirke — at Glimmerskiferen

tindes gjennembrudt af Granit. Denne har her trængt sig

frem i el regelmæssig begrændset Parli mellcm Skiferens paa

det nærmeste vestikaU siillede Lag, der her tillige stryge i

den almindelige nord-sydlige Retning. Da Granit forovrigi

intet andetsteds er fundet irædende frem i Dagen langs denne

saakaldte Vestrand, kan der heller ikke være nogen Grund
til at forudsætte, al Vestraudens Hævning er al tilskrive

Frembrud af granitiske Masser, om og en saadan Slut-

ning skulde findes berettiget for det enkelte Strøg ved

Lenvik.

Med Hensyn tii Forholdene indeu Skifergruppen No. o,

saa skal, til hvad der ovenfor i saa Henseende er anført,

endvidere iiemholdes, at Strøgretningeu kan variere fra

70 a 80" lij 130 ca 140». Faldet kan være til begge Sider

— alisaa med Foldninger, der dog ingenlunde .saa regelmæs-

sigt freratrædende som iuden Glimmerskifergruppen.

Den Hævningskraft, der hai- bevirket Forrykkelsen iu-

den denne odie Gruppes Lags!'Ming, er altsaa i Tidsiølgen

deu tredje, og synes i det hele al have virkel med ringe In-

tensitet. Resultatet af dens Indvirkninger ligge tilskue saa-

vei over Kjøldraget, som over de udenfor samme liggende

i^jeldpailier. Den Retningslinje, hvorefter disse Ivræfter have

virkei, er i Regelen at sæite niellem loO a 140 '\ Eu nær-

mere Bestemmelse af den Tid, hvornnder denne Hævning er

foregaaet, er ikke nsuiig, da Skifergruppen Nr. 3 er den

yngste i den her optrædende geologiske Forinationsrække.

De hævende og dermed tilknyttede sænkende Kræfler,

der have virket som de vigligste Faktorer til Landgrundens
nuværende Konliguration inden Tromsø Amt, ere altsaa i

Tidsrækken

:

1. en i vestlig Retning virkende, der har bøje! Grnndfjel-

dets Lag op imod Vertikalplanet, og i bilige i Fjeldlege

met indskaaret Spalter i østvestlig Retning. Indvirknin-
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gen af denne Kraft er ikke naaet saa langt inod Øst

som indover Kjøldraget. Med Hensyn til Tidsforholdet

er den antetakonisk

2. en i nord-sydlig Retning virkende, der har fiemkaldt

den inden Glimmerskifergruppen raadeude nord-sydlige

Strøgrelning Fjeldpartierne ere ved den gjennemsatte

med talrige Indskjæringer i nord-sydlig Retning, hvorved

navnlig Kjøldraget er udsondret fra de vestenfor samme

liggende Fjeldpartier. Aasd:agenes Længderelning er

derfor ogsaa i Regelen nord-sydlig. Med Hensyn til

Tidsforholdet er den takonisk.

3. der har virket efter Retningen 140 **, og hvilkea de trans-

versale Indskjæringer inden Kjøldraget niuiigens kan

være at tilskrive. Med Hensyn til Tidsforholdet er den

posttakonisk, uden at en nærmere Bestemmelse i saa

Henseende for Tiden kan sættes.

G. Kyststrækningens store Øgruppe.

De geologiske Forholde her ere endnu for lidet nnder-

søgte, til at det for Tiden kan lade sig gjøre al fremstille

disse under en mere detaljeret Oversigt.

Det skal saaledes her r^.ene kortelig nævnes, at den

faste Bjerggrund dannes dels af Grundfjeldeis Lag og dels

ogsaa af Gliuaiierskifergiuppens Aidelinger, hvilke sidste ri-

meligvis optræder som den helt forherskeiide sedimentære

Bygningsdel. Om Afdelinger under Skifergruppe No. 3 ville

væte al paavise over disse Strækninger, kan ikke sslgje-res

med Bestemthed, — men om saa skulde være Tilfældet, ville

de dog sikkerlig alene optræde som helt underordnede Led.

Paa Nordsiden af Ringvatsø tindes der saaledes Skiferafcle-

linger med Konglomeratdannelser, dbr raauskc kunne være at

henføie til denne Gruppe.

Det mest fremtrædende Bygninj/sled her er imidiertid

de mægtige granitiske Masser, der gjenuemsætter Giiuidfjei-

dets og Glinimerskifergruppens Lagmasser og breder sig ud

langs den hele Øgruppe fra Arnøens Vestside til Lofotens

Sydspidse. Om disse granitiske Masser skulle være at knytte

sammen til et eneste Hoveddrag eller til flere sideordnede

Drag, kan for Tiden ikke afgjøres med nogen Sikke rhed.
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Den Omstændighed, at Glimmerskiferen i Regelen, hvor For-

holdene her ere undersogte, viser eu nord-sydiig Strogiet-

ning, medens Øgruppen og dermed Granitmassenie — sam-

lede lil et Drag — har sin Længdease slærki afbojet i syd-

yesllig Retning, synes snarere al vidne for, at Granitpartieme

maa være at sondre i flere sideordnede korte Drag, idet et-

hverl af disse altid trækker sig mer og mer mod Syd.

Amø er i den Henseende et mærkeligt Punkt, at Kyst-

strækningens Granit pna den eoe Side og Lyngen og Skjervo's

gabbroagtige Masser her bryde frem saagodtsom umiddel-

bart Ted Siden af hinanden — alene adskilte ved en smal

Zone af Glimmerskifer. Ogsaa her mellem Gabbroen og Gra-

niten viser Skiferen den for Glimmerskifergruppen sædvanlige

nord-sydlige Strøgretning C^er 160 **.)

Anm. I den foranstaaende Afhandling ere de grani-

tiske Partiers Optrædeu i det Hele ikke tillagte nogen bestem-
mende Indfljdelse ligeoverfor Landets orogratiske Bygning.
Gnmden der^ er nærmere udviklet paa flere Steder, og jeg

tror, at denne Opfatning er den mest berettigede Der er

imidlertid Mulighed for, at mange i saa Henseeede ville se

Sagen i et noget andet Lys, og jeg tror derfor ogsaa her i

Korthed at burde fremholde en saadan Betragtningsmaade.
1 del Tæsenllige vil og<aa denne fore til samme Resultat som
del, der her er indvundet ad en anden Vej.

Af Beskrivelsen fremgaar det. at der langs Kjøldraget

stikker frem granidtske Parlier i saagodtsom samtlige Under-
afdelinger inden dette- Ved at knytte disse forskjellige Par-

tier sammen, vilde man her faa et granitisk Drag. der paa
en vis Maade kunde siges at danne Kjoldragets Kjærne.

I Fjeldpartierne ndenfor Kjold raget har man Graniten

om Stensvandet, Graniten ved Ausfjeidel, fremdeles den langs

Mauken og endelig Bjornskarets Granit. Disse granitiske

Parlier knode paa samme Maade slaaes sammen til et andet
større Graoitdrag.

Langs Veststranden er alene paavist Rødbergets Gra-
nit Dette Parii kunde da maaske forndsætles at være en i

Dagen fremtrædende Udiøber for et tredje Hoveddrag.
Endelig har man Øgmppemes langstrakte og mægtige

Granitdrag, der altsaa optræder som det fjerde Hoveddrag.
Tromsø Amis Fjeldbygning vilde altsaa ogsaa paa

denne Maade blive sondret i de samme fire Hoveddrag, som
ere ndgaaede som Resultat af den i Afbandlingen fremholdte
Betragtningsmaade

Sælles Graniten som del bestemmende Led ligeover

for Landets orografiske Bygning, ma.itte disse Fjelddrag

nærmest være at opfatte som eruptive Ejædedrag.
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